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III. Kormányrendeletek

A Kormány 409/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete
az úti okmánnyal, a jármû származásellenõrzésével, a hatósági okmányokkal,
az idegenrendészettel összefüggõ eljárások egyszerûsítésérõl, valamint a rendészeti tárgyú
joganyagot érintõ módosításokról, továbbá egyes kormányrendeleteknek a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításával
összefüggésben szükséges módosításáról

A Kormány a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a)–c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló

2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §

(1) bekezdés a)–c), valamint e)–q) pontjában,

a 4. alcím és a 39. § (2) bekezdése tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)–i) pontjában és

(2) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 6. alcím tekintetében a rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

módosítása

1. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: KR1.) 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A konzuli tisztviselõ és a tiszteletbeli konzuli tisztviselõ hatáskörébe is tartozik az Utv. 20. § (1) bekezdése alapján

érvénytelenné vált úti okmány elvétele.”

2. § A KR1. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A konzuli tisztviselõ a magánútlevél, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél kiadásával összefüggõ

közremûködõi feladatai körében:

a) átveszi a magánútlevél, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél kiadására irányuló kérelmet,

b) ellenõrzi a kérelmezõ személyi adatait és magyar állampolgárságát,

c) a kérelemnek megfelelõ adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elõ,

d) a kinyomtatott, valamint a formanyomtatványon benyújtott kérelmet és csatolt mellékleteit magánútlevél

esetében a Hivatalnak, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külügyminiszternek küldi meg,

e) gondoskodik az úti okmánynak az ügyfél részére történõ átadásáról, és az átadás tényérõl magánútlevél esetében

a Hivatalt, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külügyminisztert értesíti,

f) gondoskodik az át nem vett okmányok megõrzésérõl, majd magánútlevél esetében a Hivatalnak, a diplomata- és

a külügyi szolgálati útlevél esetében a külügyminiszternek selejtezés céljából történõ megküldésérõl,

g) gondoskodik az úti okmány érvénytelenítésérõl, valamint

h) kérelem esetén lehetõvé teszi a tároló elem adattartalmának ellenõrzését.”

3. § A KR1. 13. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A konzuli tisztviselõ

a) a rendes eljárásban külföldön benyújtott magánútlevél iránti kérelem formanyomtatványát és a kinyomtatott és

aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket a külügyminiszteren keresztül megküldi, az elektronikus kérelmet

elektronikus úton továbbítja a Hivatalnak,

37712 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám



b) a külföldön benyújtott diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelem formanyomtatványát és

a kinyomtatott és aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket megküldi a külügyminiszternek, az elektronikus

kérelmet elektronikus úton továbbítja a külügyminiszternek.”

4. § A KR1. 15. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a kérelmezõ korábbi úti okmányának kiállítása iránti kérelem benyújtásakor az Utv. 32/A. § (1) bekezdés

a) pontja alapján a biometrikus adatok tárolásához hozzájárult, a tároló elemet tartalmazó úti okmány elvesztése,

eltulajdonítása, megsemmisülése esetén az új úti okmány kiállítása, valamint a második magánútlevél kiállítása iránti

kérelem személyes megjelenés és a biometrikus adatok rendelkezésre bocsátása nélkül, elektronikus úton

benyújtható, az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült úti okmány vagy az elsõ magánútlevél érvényességi idején

belül. Ebben az esetben az útlevélhatóság által korábban rögzített és kezelt biometrikus adatok felhasználásával kell

az útlevelet kiállítani.

(6) Az (5) bekezdés alapján az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült úti okmány helyett kiállított új úti okmány

érvényességi ideje az eredeti úti okmány érvényességének idejével megegyezik.

(7) Az (5) bekezdés alapján kiállított második magánútlevél érvényességi ideje az Utv. 9. § (3) bekezdésében

meghatározott idõtartamig, legfeljebb azonban az elsõ magánútlevél érvényességi idejéig tart.”

5. § A KR1. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. § (1) A kérelmezõ az eljárás során

a) a magyar állampolgárságát a magyar állampolgárságról szóló törvényben meghatározottak szerint igazolja vagy

b) kérheti, hogy az eljáró hatóság keresse meg a Hivatalt, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban a kérelmezõ

magyar állampolgárként szerepel-e.

(2) Ha a kérelmezõt a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása magyar állampolgárként nem

tartalmazza és a kérelmezõ nem rendelkezik az állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, az eljáró

útlevélhatóság vagy az eljárásban közremûködõ hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt.”

6. § (1) A KR1. 17. §-a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A 15. § (2)–(5) bekezdésében meghatározott esetben, ha a kérelmezõ nem személyesen jár el, a kérelemhez

csatolni kell a kérelmezõ arcképmását (igazolványképét) is.”

(2) A KR1. 17. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmezõ birtokában lévõ elõzõ, le nem járt érvényességi idejû úti

okmányát, valamint illetékekrõl szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolni kell. Mellõzhetõ a kérelmezõ elõzõ úti okmányának a kérelemhez

történõ csatolása, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását. A visszahagyott úti

okmányt az új úti okmány személyes átvételekor kell leadni, illetve a 25. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az

új magánútlevél átvételekor a konzuli tisztviselõnél személyesen kell leadni vagy postai úton eljuttatni.

(3) Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a szülõknek (törvényes képviselõnek)

a közjegyzõ, a járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetõje, a konzuli tisztviselõ,

az útlevélhatóság vagy a járási hivatal elõtt tett, vagy a szülõ által kiállított, teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt,

az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülõi felügyelet megszûnését, illetõleg szünetelését

igazoló okiratot.”

(3) A KR1. 17. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A hajón teljesítendõ szolgálat a gazdálkodó szervezet hajózási engedély kivonatának vagy cégkivonatának

bemutatásával igazolható. A gazdálkodó szervezet cégkivonatát az útlevélhatóság a cégnyilvántartásból elektronikus

úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

7. § A KR1. 18. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, ha a születési vagy a házassági anyakönyvi kivonat nem áll

a kérelmezõ rendelkezésére, akkor az útlevélhatóság, vagy az eljárásban közremûködõ hatóság hivatalból intézkedik

a személyazonosság megállapítása érdekében.”
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8. § A KR1. 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A(z)

a) európai parlamenti vagy országgyûlési képviselõ, annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevelét az Országgyûlés

Hivatalánál,

b) Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevelét a kiadásra javaslatot tevõ szervnél,

c) hajós szolgálati útlevelet a hajón teljesítendõ szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezetnél,

d) a)–c) pontban meghatározott hivatalos útlevelek kivételével a hivatalos útlevelet az utazást elrendelõ szervnél,

e) a)–d) pontban meghatározott útlevelek kivételével egyéb okmányt az útlevélhatóságnál, vagy a járási hivatalnál

tizenöt napon belül le kell adni, ha megszûnt az arra való jogosultság.”

9. § A KR1. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„26. § A hivatalos útlevél rendeltetésszerû használatával összefüggésben az utazást elrendelõ szerv – az európai

parlamenti vagy országgyûlési képviselõ, továbbá házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében

az Országgyûlés Hivatala, az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott szolgálati útlevél esetében a javaslatot tevõ

szerv, hajós szolgálati útlevél esetében a hajón teljesítendõ szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezet – ellenõrzi, hogy

a hivatalos útlevél

a) jogszerûen került-e felhasználásra, valamint

b) a jogszabályban meghatározott határidõn belül került-e leadásra.”

10. § (1) A KR1.

a) 7. § (1) bekezdésében és 19. § (6) bekezdésében a „magánútlevél” szövegrész helyébe a „magánútlevél,

diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél”,

b) 7. § (2) bekezdésében, 13. § (2) és (4) bekezdésében és 23. § (6) bekezdésében a „körzetközponti jegyzõ”

szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

c) 14. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 23. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a (3) és (6) bekezdésében

a „körzetközponti jegyzõnél” szövegrész helyébe a „járási hivatalnál”,

d) 14. § (1) bekezdés d) pontjában a „külügyminiszternél” szövegrész helyébe a „külügyminiszternél vagy a konzuli

tisztviselõnél”,

e) 15. § (1) bekezdésében a „(2)–(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(8) bekezdésben”,

f) 18. § (1) bekezdés b) pontjában a „19. § (7)–(8) bekezdésében” szövegrész helyébe a „16. § (2) bekezdésében és

a 19. § (7) bekezdésében”,

g) 19. § (4) bekezdésében az „A helyesbítést magyar állampolgár esetén kizárólag a magyar anyakönyvi okirat

alapján – szükséges esetén az illetékes anyakönyvvezetõ megkeresésével – lehet elvégezni. Az anyakönyvvezetõ

a megkeresésnek soron kívül köteles eleget tenni.” szövegrész helyébe az „A helyesbítést magyar állampolgár

esetén kizárólag az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás adatai alapján lehet elvégezni.”

h) 21. § (1) bekezdésében a „soron kívül” szövegrész helyébe a „haladéktalanul”,

i) 23. § (2) bekezdés a) pontjában és 23. § (2a) bekezdésében a „személyesen vagy törvényes képviselõje” szövegrész

helyébe a „személyesen, törvényes képviselõje vagy meghatalmazottja”,

j) 25. § (2a) bekezdésében a „szerv” szövegrész helyébe a „szerv, hajós szolgálati útlevél esetében a hajón

teljesítendõ szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezet”,

k) 25. § (2), (2a) és (2b) bekezdésében a „b) pontja” szövegrész helyébe az „e) pontja”, valamint

l) 25. § (3) bekezdésében a „magánútlevelét (ideiglenes magánútlevelét) az új magánútlevél átvételével”

szövegrész helyébe a „magánútlevelét, ideiglenes magánútlevelét, diplomata- vagy külügyi szolgálati útlevelét

az új úti okmány átvételével”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a KR1. 19. § (8) bekezdése.
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2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló

2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

11. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi

I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmvhr.) 31. §-a a következõ

(2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Tv. 19. § (2) bekezdése alkalmazásában eljáró hatóság az EGT állampolgár vagy családtag lakóhelye szerint

illetékes regionális igazgatóság.”

12. § Az Szmvhr. 68. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„68. § A Tv. 64. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott értesítést és úti okmányt az EGT-állampolgárral vagy

a családtaggal szembeni büntetõjogi büntetés vagy intézkedés, büntetõeljárási kényszerintézkedés illetve egyéb

korlátozás elrendelésének helye szerint illetékes regionális igazgatóságnak kell megküldeni, amely intézkedik

a) a külföldre utazási tilalom nyilvántartásba történõ bejegyzése, illetve törlése, valamint

b) az úti okmány visszatartása, illetve visszaadása

érdekében.”

3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény

végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) 47. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A konzuli tisztviselõ a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet, a kérelem benyújtását követõen

haladéktalanul felterjeszti – az (5a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a harmadik országbeli állampolgár

jövõbeni magyarországi szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnak.”

(2) A Harmvhr. 47. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmét –a 46. §-ban és

az (5a) bekezdésben foglalt kivétellel – a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon terjesztheti elõ.”

(3) A Harmvhr. 47. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A Tv. 28. § (3) bekezdésében meghatározott célból, nemzetgazdasági érdekre tekintettel benyújtott tartózkodási

engedély kiadása iránti kérelmet a konzuli tisztviselõ haladéktalanul felterjeszti az ezen kérelem elbírálására jogosult

Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz. A harmadik országbeli állampolgár a Tv. 28. § (3) bekezdésében

meghatározott célból benyújtott tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmét az ezen kérelem

elbírálására jogosult Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságon terjesztheti elõ.”

14. § A Harmvhr. 49. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A regionális igazgatóság a tartózkodási engedély iránti kérelemrõl – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel –

huszonegy napon belül dönt.”

15. § A Harmvhr. 55. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A fellebbezést a Hivatal huszonegy napon belül bírálja el.”

16. § A Harmvhr. a következõ 69/A. §-sal egészül ki:

„69/A. § Ha a beutazás és tartózkodás céljához a Tv. 28. § (4) bekezdése szerinti nemzetgazdasági érdek fûzõdik,

a Tv. 13. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel fennállása a Tv. 28. § (4) bekezdés a) pontja szerinti értékpapír

tulajdonjogának a kérelmezõ harmadik országbeli állampolgár vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság

általi megszerzését tanúsító hitelt érdemlõ okirattal és a Tv. 28. § (4) bekezdés b) pontjában elõírt okirattal igazolható.”

17. § A Harmvhr. 97. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az e § szerinti szakhatóság eljárásának idõtartama az ügyintézési határidõbe beleszámít.”

18. § A Harmvhr. 97/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az e § szerinti szakhatóság eljárásának idõtartama az ügyintézési határidõbe beleszámít.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám 37715



19. § A Harmvhr. 103.§-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Tv. 35. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt nemzetgazdasági érdek fennállását a harmadik országbeli

állampolgárnak okirattal kell igazolnia.”

20. § A Harmvhr. 104. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet a regionális igazgatóság három hónapon belül, az elsõ fokú

döntés ellen benyújtott fellebbezést a Hivatal egy hónapon belül bírálja el.”

21. § A Harmvhr. 108. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az EK letelepedési engedély iránti kérelmet a regionális igazgatóság három hónapon belül, az elsõ fokú döntés

ellen benyújtott fellebbezést a Hivatal egy hónapon belül bírálja el.”

22. § A Harmvhr. 113. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„113. § (1) A harmadik országbeli állampolgár tartózkodása jogszerûségét az önkéntes távozásra nyitva álló határidõ

leteltéig

a) a tartózkodási engedély iránti kérelmet elutasító határozattal,

b) a tartózkodásra jogosító okmányát visszavonó határozattal,

c) a kiutasítást elrendelõ határozattal,

d) a bírósági kiutasítás végrehajtására hozott végzéssel, vagy

e) a teljesítési határidõ meghosszabbításáról hozott végzéssel

igazolja.

(2) Az idegenrendészeti hatóság a Tv. 42. § (8) bekezdésének alkalmazása során az önkéntes távozás határidejének

megállapítása során vizsgálni köteles, hogy a különleges bánásmódot igénylõ személyre vonatkozó szabályok

alkalmazásának van-e helye.

(3) Kétség esetén az idegenrendészeti hatóság orvos- vagy pszichológus szakértõ segítségét veheti igénybe annak

megállapítása érdekében, hogy a kiutasított különleges bánásmódot igényel-e. Szakértõi vizsgálat csak az érintett

személy hozzájárulásával végezhetõ.

(4) Az idegenrendészeti hatóság köteles a kiutasítottat – az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven – közérthetõ

módon tájékoztatni a szakértõ által elvégzendõ vizsgálatról, a szakértõi vizsgálat eredményének jelentõségérõl,

továbbá a vizsgálat elvégzéséhez való hozzájárulás megtagadásának – az (5) bekezdésben meghatározott –

következményeirõl.

(5) Ha a kiutasított a vizsgálathoz nem járul hozzá, rá nézve a különleges bánásmódot igénylõ személyre vonatkozó

rendelkezések nem alkalmazhatók.”

23. § A Harmvhr. 114. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Önálló beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésére

a) a Tv. 43. § (1) bekezdés a)–b) pontja alapján a Hivatal,

b) a Tv. 43. § (1) bekezdés c)–d) pontja alapján – a c) pontban foglalt kivétellel – a regionális igazgatóság,

c) a Tv. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár a Rendõrség által elrendelt

idegenrendészeti kiutasítás végrehajtásának költségeit nem térítette meg, a Rendõrség,

d) a Tv. 43.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az országos illetékességgel rendelkezõ Dél-dunántúli Regionális

Igazgatóság

jogosult.”

24. § A Harmvhr. 124. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A befogadott státusz felülvizsgálatára irányuló eljárás során az illetékes regionális igazgatóság a non-refoulment

tilalom fennállása tekintetében a menekültügyi hatóságtól véleményt kér, amely a megkeresést soron kívül teljesíti.”

25. § A Harmvhr. 126. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A Tv. 54. § (6) bekezdés b) pontja alkalmazásának akkor van helye, ha valószínûsíthetõ, hogy a kiutasítást az õrizet

elrendelésétõl számított tizenkét hónap, illetve a kiskorú gyermekkel rendelkezõ család esetén harminc nap elteltével

sem lehetne végrehajtani, így különösen, ha az õrizetes

a) kiutazásának feltételei nem biztosíthatók, vagy

b) egészségi állapota miatt huzamos kórházi kezelést igényel.”
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26. § A Harmvhr. 131. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Közösségi szállás az idegenrendészeti eljárás alatt álló külföldiek elhelyezésére szolgáló, a Hivatal által fenntartott

szálláshely.”

27. § A Harmvhr. 135. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A napirendet a közösségi szállás fenntartója határozza meg, attól eltérni csak az engedélyével lehet.

A napirendben meg kell határozni az elhelyezett jogai gyakorlásának és kötelezettségei teljesítésének rendjét, így

különösen

a) a pihenõidõ idõtartamát,

b) az étkezések idõpontját, valamint

c) az orvosi rendelési idõt.”

28. § A Harmvhr. 141. §-a a következõ (3a)–(3e) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az idegenrendészeti hatóság a Tv. 65. § (10) bekezdésének alkalmazása során a kitoloncolás foganatosítása elõtt

vizsgálni köteles, hogy a különleges bánásmódot igénylõ személyre vonatkozó szabályok alkalmazásának van-e helye.

(3b) Kétség esetén az idegenrendészeti hatóság orvos- vagy pszichológus szakértõ segítségét veheti igénybe annak

megállapítása érdekében, hogy a kiutasított különleges bánásmódot igényel-e. Szakértõi vizsgálat csak az érintett

személy hozzájárulásával végezhetõ.

(3c) Az idegenrendészeti hatóság köteles a kiutasítottat – az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven –

közérthetõ módon tájékoztatni a szakértõ által elvégzendõ vizsgálatról, a szakértõi vizsgálat eredményének

jelentõségérõl, továbbá a vizsgálat elvégzéséhez való hozzájárulás megtagadásának – a (3d) bekezdésben

meghatározott – következményeirõl.

(3d) Ha a kiutasított a vizsgálathoz nem járul hozzá, rá nézve a különleges bánásmódot igénylõ személyre vonatkozó

rendelkezések nem alkalmazhatók.

(3e) Különleges bánásmódot igénylõ személy esetén a kitoloncolás foganatosítása során az egyéni körülményeknek

megfelelõ asszisztenciát kell biztosítani.”

29. § A Harmvhr. 145. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„Külföldre utazási korlátozás
145. § A Tv. 66. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott értesítést és úti okmányt a harmadik országbeli állampolgárral

szembeni büntetõjogi büntetés vagy intézkedés, büntetõeljárási kényszerintézkedés, illetve egyéb korlátozás

elrendelésének helye szerint illetékes regionális igazgatóságnak kell megküldeni, amely intézkedik

a) a külföldre utazási korlátozás nyilvántartásba történõ bejegyzése, illetve törlése,

b) az úti okmány visszatartása, illetve visszaadása, valamint

c) a Tv. 86. §-ban meghatározott esetben az úti okmány visszavonása

érdekében.”

30. § A Harmvhr. V. melléklete a következõ 12. ponttal egészül ki:

„12. Az elhelyezett a szálláshelyrõl történõ 24 órát meg nem haladó eltávozás esetén köteles a szállás rendjének

fenntartása, mások nyugalmának biztosítása érdekében a napirendben foglaltakat betartani.”

31. § Hatályát veszti a Harmvhr.

a) 76. § (3) bekezdése, valamint

b) VII. melléklete.

4. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

módosítása

32. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Metvhr.) 39. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A menekült, az oltalmazott és a menedékes – a 37. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott ingyenes magyar

nyelvoktatás, továbbá a 37. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott lakáscélú támogatás kivételével –

az ellátásokra és támogatásokra akkor tekinthetõ rászorultnak, ha a menekült, az oltalmazott és a menedékes, vagy
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vele közös háztartásban élõ házastársa és egyenes ági rokona nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló,

megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá a saját és vele közös háztartásban élõ házastársa és egyenes ági rokona

összes jövedelmének figyelembevételével számított egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg

a) egyedülálló személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át;

b) családos személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.”

33. § A Metvhr. 55. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A nagykorú menekült, illetve oltalmazott részére – a befogadó állomás végleges elhagyását követõen, kérelmére –

az elismerésétõl számított tíz éven belül egy alkalommal a menekültügyi hatóság lakáscélú támogatást adhat, feltéve,

hogy

a) a menekült vagy az oltalmazott, vagy vele közös háztartásban élõ házastársa és egyenes ági rokona nem rendelkezik

magyarországi lakóingatlannal,

b) a kérelem tárgyát képezõ ingatlan nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályban

meghatározott, a magyar állampolgárok által igénybe vehetõ méltányolható lakásigény mértékét,

c) az ingatlan vételára nem haladja meg új lakás esetében a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályban

meghatározott mértéket, használt lakás esetében a 15 millió forintot, továbbá

d) a menekült illetve oltalmazott jövedelmi viszonyai lehetõvé teszik a támogatás visszafizetését.”

34. § (1) A Metvhr. 58. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kérelemhez mellékelni kell

a) az ingatlan adásvételére vonatkozó megállapodást (elõszerzõdést, vételre történõ kijelölést), építkezés esetén

a jogerõs építési engedélyt,

b) a menekült, az oltalmazott, valamint a közeli hozzátartozó büntetõjogi felelõssége tudatában tett, vagyoni

helyzetére vonatkozó nyilatkozatát,

c) a menekült, illetve az oltalmazott és közeli hozzátartozójuk keresetének vagy jövedelmének igazolását,

d) a kérelem benyújtását megelõzõ háromhavi pénzforgalmat kimutató bankszámla-kivonat hitelesített másolatát,

a kérelem benyújtását megelõzõ három hónapra szóló közüzemi számlákat, vagy azok befizetési bizonylatait,

e) értékbecslést az ingatlanról, illetve hiteles költségvetési fõösszesítõt, valamint

f) a különös méltánylást érdemlõ körülmények mérlegeléséhez szükséges igazolásokat.”

(2) A Metvhr. 58. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) A lakáscélú támogatás megítélésérõl a menekültügyi hatóság dönt. A menekültügyi hatóság a kérelem elbírálása

során megvizsgálja a menekült, illetve oltalmazott vagyoni, jövedelmi viszonyait, egyéni életkörülményeit. Ennek

keretében a menekültügyi hatóság vizsgálja, hogy a háztartás tényleges havi bevétele fedezi-e a tényleges havi

kiadások kamatmentes kölcsön tervezett havi törlesztõ részletével megnövelt összegét úgy, hogy a kiadások

teljesítését követõen a tényleges bevétel legalább 30%-ának lekötetlenül kell maradnia.

A menekültügyi hatóság a megállapított kamatmentes kölcsön összegét a járási hivatalnak átutalja.

(5) A menekültügyi hatóság döntése alapján a járási hivatal

a) a támogatásra szerzõdést köt a menekülttel, illetve az oltalmazottal,

b) gondoskodik a támogatás menekült, illetve oltalmazott részére történõ folyósításáról,

c) intézkedik az ingatlanra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom menekültügyi hatóság javára történõ

bejegyeztetése iránt,

d) havonta tájékoztatja a menekültügyi hatóságot a törlesztésrõl, a beérkezett törlesztõ részletet haladéktalanul

átutalja a menekültügyi hatóságnak,

e) a kölcsönösszeg maradéktalan visszafizetése esetén a menekültügyi hatóság engedélye alapján intézkedik

az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlésérõl, a megtett intézkedésekrõl

a menekültügyi hatóságot tájékoztatja, valamint

f) a törlesztésnek a járási hivatal írásbeli felszólítása ellenére történõ elmulasztása esetén intézkedik a lejárt követelés

bírósági úton történõ érvényesítése iránt, a végrehajtási eljárás során befolyt összeget haladéktalanul átutalja

a menekültügyi hatóságnak.”

35. § A Metvhr.

a) II. Fejezetének címében a „menekültre és” szövegrész helyébe a „menekültre, az oltalmazottra és”,
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b) 39. § (2) és (5) bekezdésében és 3. melléklet E) pont f) alpontjában a „jegyzõnek” szövegrész helyébe a „járási

hivatalnak”, valamint

c) 39. § (3) és (4) bekezdésében, 46. § (3) és (4) bekezdésében, 47. § (8) bekezdésében, 52. § (7) bekezdésében, 54. §

(1), (3) és (8) bekezdésében, 57. § (3) bekezdésében és 58. § (3) és (6) bekezdésében, 60. § (1) és (5) bekezdésében,

60/A. § (1)–(3) bekezdésében és 3. melléklet E) pont a)–d) alpontjában a „jegyzõ” szövegrészek helyébe a „járási

hivatal”

szöveg lép.

5. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és

visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

36. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR2.) 43. § (5) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A Hivatal a származás-ellenõrzés elvégzése során a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban és – a 42. §

(4) bekezdésében meghatározott esetben, valamint ha a rendelkezésre álló adatok alapján a jármû származását

illetõen gyanús körülmények merültek fel – a külföldi hatóság nyilvántartásaiban történõ ellenõrzés adatai alapján

tisztázza a jármû származását, és ennek eredményérõl a közlekedési igazgatási hatóságot elektronikus úton

tájékoztatja.”

(2) A KR2. 43. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A származás-ellenõrzés során gyanúra okot adó körülmény különösen, ha:

a) a külföldi vagy a nemzetközi körözési nyilvántartásban a jármû vagy annak hatósági jelzése, okmányai körözés alatt

állnak,

b) az ügyfél által benyújtott külföldi okiratok megrongálódottak, azokban bármilyen javítás, elírás látható,

c) gyanú van arra, hogy a jármû rendszámtábláját, forgalmi engedélyét meghamisították,

d) a jármû forgalmi engedélybe bejegyzett alvázszáma a jármû típusára jellemzõtõl eltérõ karaktereket tartalmaz.”

6. A rendõrség ellenérték fejében végezhetõ szolgáltató tevékenységérõl szóló 16/1999. (II. 5.)

Korm. rendelet módosítása

37. § A rendõrség ellenérték fejében végezhetõ szolgáltató tevékenységétõl szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 1. §-a

a következõ új g) ponttal egészül ki:

(A rendõrség – mint közhatalmi jogosítványokkal és kötelezettségekkel felruházott fegyveres rendvédelmi szerv

– jogszabályban meghatározott feladatai kivételével – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. §-ában

foglaltakra figyelemmel – kizárólag az alábbi szolgáltatások nyújtására, írásban szerzõdhet:)

„g) a sportrendezvénnyel közvetlenül össze nem függõ esetekben a nemzetközi sportági szakszövetség vezetõinek,

illetve a külföldi válogatott sportolók és csapatok kísérése, az útvonal biztosítása.”

7. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálybalépésével egyidejûleg lép hatályba a 10. § (1) bekezdés

e) pontja.

(3) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról szóló

2012. évi CCXX. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba

a) a 13. §,

b) a 16. §, valamint

c) a 19. §.

(4) 2013. január 1-jén lép hatályba

a) az 1–9. §,

b) a 10. § (1) bekezdés a)–d), f) és h)–l) pontja,

c) a 10. § (2) bekezdése,

d) a 11–12. §,

e) a 14–15. §,
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f) a 17–18. §, valamint

g) a 20–37. §.

39. § (1) Nem lép hatályba a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek

módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 16. § b) és c) pontja, az 50. § b) és c) pontja.

(2) Nem lép hatályba a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek

módosításáról szóló 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 7. alcíme.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erõfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában való részvételrõl szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól

A Kormány az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erõfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában

való részvételrõl szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a)–e) és g)–j) pontjában, valamint – a 8. és 11. alcím és a 33. §

b) pontja tekintetében – az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl

szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés c)–e), g) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A kibocsátások engedélyezése, nyomon követése és jelentése

1. § (1) Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erõfeszítés-megosztási határozat

végrehajtásában való részvételrõl szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) szerinti kibocsátási

engedély iránti kérelem részletes tartalmi követelményeit az 1. melléklet állapítja meg.

(2) A kibocsátási engedély iránti kérelmet az üzemeltetõ a környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság)

honlapján és a kormányzati portálon közzétett formanyomtatvány alkalmazásával írásban vagy elektronikus úton

nyújtja be a hatósághoz. A formanyomtatvány kitöltését segítõ útmutatót a hatóság a honlapján és a kormányzati

portálon közzéteszi.

(3) Az Ügkr. tv. 4. § (4) bekezdése szerinti esetben az adatokat valamennyi, technológiailag nem egybetartozó

– a 2. melléklet szerinti – tevékenységre külön-külön kell megadni.

(4) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály alapján

egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek esetében a kibocsátási engedély iránti kérelmet az

egységes környezethasználati engedély jogerõre emelkedését követõen lehet benyújtani a hatósághoz.

(5) A (4) bekezdés alá nem tartozó tevékenységek esetében a kibocsátási engedély iránti kérelmet a környezethasználat

feltételeit megállapító engedély jogerõre emelkedését követõen lehet benyújtani a hatósághoz.

(6) A hatóság a kibocsátási engedélyt a környezethasználat feltételeit megállapító engedélyben foglaltakra tekintettel

kiadja, ha megállapítja, hogy az üzemeltetõ megfelel az Ügkr. tv.-ben foglalt feltételeknek. A kibocsátási engedély

részletes tartalmi követelményeit a 3. melléklet állapítja meg.

(7) Ha az üzemeltetõ a kibocsátási engedély iránti kérelmében az 1. melléklet F.1.1 pontjában meghatározott adatokat

nem igazolja, a hatóság adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz.

2. § (1) A kibocsátási engedély alapján létesítmény a kibocsátási engedély közlésétõl számított három éven belül, vagy ha

az 1. § (4) és (5) bekezdése szerinti engedély lejártának az idõpontja hamarabb következik be, az 1. § (4) vagy

(5) bekezdése szerinti engedély lejártának idõpontjáig helyezhetõ üzembe. Az üzembe helyezést az üzemeltetõ

köteles a hatóságnak 15 napon belül bejelenteni. Ha az üzembe helyezés az elõírt idõpontig nem következett be,

a hatóság a kibocsátási engedélyt visszavonja.
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(2) Az üzemeltetõ köteles a 3. melléklet g) és h) pontjában foglalt adatok megváltozását 15 napon belül bejelenteni

a hatóság részére.

(3) Az üzemeltetõ köteles a 3. melléklet b), c), d), e) és f) pontjában foglalt adatok megváltozását 15 napon belül,

a 3. melléklet i) és j) pontban foglalt adatok tervezett megváltozását legalább 45 nappal elõre – a kibocsátási engedély

módosítása iránti kérelemben – a hatóság részére bejelenteni.

(4) Az üzemeltetõ haladéktalanul köteles – a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelemben – bejelenteni a hatóság

részére, ha a kibocsátások a kibocsátási engedélyben elõírt, illetve a jóváhagyott adatmeghatározási szintekhez

tartozó pontosságnál nagyobb pontossággal határozhatók meg, vagy ha a hitelesítõ a kibocsátások pontosabb

meghatározására tesz javaslatot.

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt adatok megváltozása esetén a hatóság kiadott engedély módosítása iránt intézkedik,

mely eredményeként ugyanazon engedélyazonosító alatt új kibocsátási engedélyt ad ki, és a korábbi engedélyt

visszavonja.

3. § Az üzemeltetõ a harmadik kereskedési idõszak minden évének december 31-éig a létesítmény kapacitásával,

tevékenységi szintjével és mûködésével kapcsolatos lényeges tervezett változásról jelentést nyújt be az

energiapolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

4. § (1) A kis kibocsátónak minõsülõ légi jármû üzembentartó által a hatóságnak jóváhagyásra benyújtott egyszerûsített

nyomon követési terv a 601/2012/EU bizottsági rendelet 54. cikk (3) bekezdésében foglaltakat tartalmazza.

(2) A légi jármû üzembentartó a nyomon követési tervet a hatóság honlapján közzétett formanyomtatványon, postai

úton vagy elektronikus úton nyújtja be jóváhagyásra a hatóság részére. A hatóság

a) jóváhagyja a nyomon követési tervet, ha az megfelel a 601/2012/EU bizottsági rendeletben és az Ügkr. tv.-ben

foglaltaknak,

b) elutasítja a nyomon követési terv jóváhagyására vonatkozó kérelmet, ha a nyomon követési terv nem felel meg

a 601/2012/EU bizottsági rendeletben és az Ügkr. tv.-ben foglaltaknak.

(3) Ha a nyomon követési terv jóváhagyására vonatkozó kérelmet a hatóság elutasítja, a légi jármû üzembentartó az

elutasításról szóló jogerõs határozat közlését követõ 30 napon belül, a határozatban foglaltaknak megfelelõ nyomon

követési tervet nyújt be a hatóságnak.

(4) A hitelesített kibocsátási jelentést és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó hitelesített jelentést az üzemeltetõ

és a légi jármû üzembentartó a hatóság által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával postai úton vagy

elektronikusan nyújtja be. A számításokat tartalmazó mellékleteket informatikai úton újraszámolható formátumban is

be kell nyújtani.

(5) A hatóság a (4) bekezdés szerinti formanyomtatványt és a kitöltési útmutatót honlapján közzéteszi.

(6) Az (4) bekezdésben meghatározott hitelesített jelentéseken túl a hatóság jogosult – az engedélyben meghatározott

tevékenységekre vonatkozóan, az engedélyben és az alkalmazandó jogszabályokban foglalt követelmények

teljesítéséhez szükséges – további rendszeres, illetve eseti információkat kérni.

2. Az ÜHG-egységek nyilvántartása

5. § (1) A miniszter a forgalmi jegyzékben vezetett magyar nemzeti folyószámlákon tartja nyilván az állami vagyonba tartozó

kibocsátási egységeket és légiközlekedési kibocsátási egységeket (a továbbiakban együtt: ÜHG-egység).

(2) A magyar nemzeti folyószámlákat a nemzeti tisztviselõ (a továbbiakban: jegyzékkezelõ) kezeli.

(3) A jegyzékkezelõ feladatait az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség látja el.

3. Az állami vagyonba tartozó ÜHG-egységekkel való rendelkezés

6. § (1) Az ÜHG-egységek állami vagyonkörbe való kerülésének tényérõl, illetve azok teljes mennyiségérõl az uniós

kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékbe történõ bejegyzést követõ 15 napon belül a miniszter tájékoztatja a Magyar

Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot (a továbbiakban: MNV Zrt.).

(2) Az MNV Zrt. a tájékoztatástól számított 15 napon belül a miniszterrel mint vagyonkezelõvel vagyonkezelési szerzõdést

köt.
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7. § A vagyonkezelési szerzõdés – az ÜHG-egység sajátos jellegére tekintettel – tartalmazza különösen:

a) az adott kereskedési idõszak meghatározását,

b) a kereskedési idõszak alatt létrehozott ÜHG-egységek mint kincstári vagyonelemek típusát, teljes mennyiségét és

keletkezésének idõpontját,

c) az ÜHG-egységekhez kapcsolódó azonosító kódokat, és

d) az ÜHG-egységek állami vagyonból történõ kikerülésérõl szóló tájékoztatási kötelezettséget az MNV Zrt. irányába.

8. § Az adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát a felek a vagyonkezelési szerzõdésben oly módon határozzák meg, hogy

a) a szerzõdésbõl az állami vagyonkörbe tartozó ÜHG-egységek mennyisége, illetve ennek változása megállapítható

legyen,

b) a felek az értékben történõ nyilvántartás kötelezettségétõl eltekintenek, és

c) a vagyonkezelõ a jegyzékkezelõ útján köteles biztosítani az MNV Zrt. számára az állami vagyonba tartozó

ÜHG-egységeket tartalmazó forgalmi számla tartalmának megismerhetõségét.

9. § (1) Az ÜHG-egységek térítésmentes kiosztása során az állami vagyonkörbõl történõ kikerülés elõkészítésére és az

államháztartásért felelõs miniszter egyetértésére vonatkozó elõírásokat nem kell alkalmazni.

(2) Az ÜHG-egység kincstári vagyonkörbõl való kikerülésének és az új jogosult ÜHG-egység feletti rendelkezési joga

megszerzésének idõpontja az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékbe történõ bejegyzés napja.

(3) Az ÜHG-egységek kincstári vagyonkörbõl történõ kikerülésérõl a vagyonkezelõ a vagyonkezelési szerzõdésben

meghatározottak szerint tájékoztatja az MNV Zrt.-t.

(4) A visszaadott ÜHG-egységeket a jegyzékkezelõ haladéktalanul törli.

10. § (1) A vagyonkezelõ az ÜHG-egységek értékesítésének pénzügyi teljesítését követõ 30 napon belül tájékoztatja az

államháztartásért felelõs minisztert és az MNV Zrt.-t:

a) az értékesítés tényérõl,

b) az értékesített ÜHG-egységek mennyiségérõl,

c) az ÜHG-egység vételáráról,

d) az értékesítésre bocsátott ÜHG-egységekhez kapcsolódó azonosító kódokról.

(2) Az ÜHG-egységek értékesítésére rendezett aukción minden, az Európai Gazdasági Térség tagállamainak kibocsátási

egységkereskedelmi rendszerében számlával rendelkezõ jogalany részt vehet.

4. A kibocsátási egységek térítésmentes kiosztása új belépõk részére

11. § (1) Az Ügkr. tv. szerinti új belépõnek minõsülõ üzemeltetõnek a kibocsátási egységek térítésmentes kiosztására

vonatkozó kérelmét a 2011/278/EU bizottsági határozat szerinti tartalommal, a 2011/278/EU bizottsági határozat

V. mellékletében szereplõ adatok és alátámasztó dokumentumok megadásával, létesítményrészenként kell

elkészítenie. Az adatszolgáltatást a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett adatlapon kell teljesíteni.

A kérelemhez csatolni kell az akkreditált hitelesítõ szervezet által elkészített hitelesítõi jelentést.

(2) A miniszter a benyújtott, hiánytalan kérelem alapján ellenõrzi létesítményrészenként a kiinduló kapacitást, és

megállapítja a létesítményrészeknek térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek elõzetes mennyiségeit.

(3) Ha a kérelem nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek, a miniszter az üzemeltetõt egyszeri

alkalommal 8 napos határidõvel hiánypótlásra szólítja fel. Nem minõsül hiánypótlásra okot adó körülménynek a név-,

szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba.

(4) Az új belépõknek az üzemszerû mûködés megkezdése elõtt keletkezett, hitelesítõ által hitelesített kibocsátásai

tekintetében az új belépõ tartalékból a további kibocsátási egységek kiosztásának kiszámítása a szén-dioxid

tonna-egyenértékben kifejezett múltbeli kibocsátások alapján történik.

(5) Az ingyenesen kiosztandó kibocsátási egységek elõzetes éves összmennyisége a valamennyi létesítményrész számára

a (2) bekezdéssel összhangban kiszámított elõzetes éves kibocsátási egység-mennyiségek összegével egyenlõ.

A (4) bekezdésben említett további kibocsátási egység-mennyiség növeli a kiosztás elsõ évének elõzetes

összmennyiségét.

(6) A miniszter a kérelmet jóváhagyás céljából haladéktalanul, de legkésõbb 15 napon belül továbbítja az Európai

Bizottságnak.
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(7) Az Európai Bizottság döntését követõen a miniszter a kérelmet jóváhagyja vagy elutasítja. Jóváhagyás esetében

a miniszter határozatban megállapítja a harmadik kereskedési idõszak egyes éveire a létesítmény számára

térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek végleges mennyiségét.

(8) Az új belépõ tartalékból térítésmentesen kiosztható egységek kiosztása az új belépõk kérelmeinek beérkezési

sorrendjében történik. Az Európai Bizottság döntése alapján az új belépõ tartaléknak a 2011/278/EU bizottsági

határozatban megadott mértékû csökkenése esetén az új belépõ kérelmek várólistára helyezhetõk.

(9) A miniszter a térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek végleges mennyiségének megállapítását követõen

gondoskodik a kibocsátási egységek üzemeltetõ számláján történõ jóváírásáról, valamint továbbítja a központi

tisztviselõ számára a nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát.

5. A létesítmény mûködésében bekövetkezõ változások

12. § (1) A létesítmény bezárásának minõsül:

a) a kibocsátási engedély és – a kibocsátási engedély kiadásának alapjául szolgáló – bármely más olyan engedély

jogerõs felfüggesztése, valamint visszavonása, amelynek következtében a létesítmény jogszerûen nem

mûködhet tovább,

b) a létesítményben folytatott üvegházhatású gáz-kibocsátási engedélyhez kötött tevékenység végleges

megszüntetése,

c) a létesítmény kapacitásának az Ügkr. tv. 1. mellékletében meghatározott küszöbérték alá csökkentése végleges

jelleggel,

d) ha a létesítmény üzemeltetése vagy az üzemeltetés újraindítása mûszakilag nem lehetséges, vagy

e) az üzemeltetõ nem tudja hitelt érdemlõen – okirattal – meggyõzõen valószínûsíteni, hogy a létesítmény

legkésõbb hat hónappal a mûködés beszüntetését követõen újra üzemelni fog.

(2) A miniszter az üzemeltetõ kérelmére az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott idõszakot legfeljebb 18 hónappal

meghosszabbíthatja, ha az üzemeltetõ igazolni tudja, hogy a hat hónapos határidõt elháríthatatlan külsõ ok miatt nem

tudja betartani.

(3) Nem minõsül a létesítmény bezárásának a tartalék- vagy készenléti üzemmód, és a szezonális rendszerben történõ

üzemeltetés, ha:

a) az üzemeltetõ rendelkezik az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedéllyel és valamennyi más

vonatkozó engedéllyel,

b) az üzemeltetés megindítása a létesítményen végzett fizikai változtatások nélkül mûszakilag lehetséges, és

c) rendszeresen végeznek karbantartást.

(4) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a miniszter a térítésmentes kiosztás végrehajtását az újraindítás igazolásáig

felfüggesztheti.

(5) A létesítmény üzemeltetõje az (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott esetekben, a bezárás napjától számított

tizenöt napon belül köteles a létesítmény bezárását bejelenteni a hatóságnak. A bejelentés tartalmazza a bezárás

napjának megjelölését és az annak igazolására alkalmas dokumentumot. A bezárás napja a bezárást megalapozó

esemény bekövetkezésének a napja.

(6) A bezáró létesítmény üzemeltetõje a bezárás napjától számított 30 napon belül köteles a tárgyévi tevékenység

folytatásának idejére vonatkozóan hitelesített jelentést tenni. Ha a létesítmény bezárására január 1-je és március 1-je

között kerül sor, akkor a bezárás évére vonatkozó jelentéstétel és a bezárás évét megelõzõ évre vonatkozó

jelentéstétel együttesen teljesítendõ.

(7) Az (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott esetekben a hatóság a kibocsátási engedélyt az (5) bekezdés szerinti

bejelentés alapján visszavonja. A bezárásra tekintet nélkül a bezárás napjáig fennálló nyomon követési, jelentéstételi

kötelezettségét az üzemeltetõnek a vonatkozó jogszabályok szerint teljesítenie kell. A bezárás napjáig fennálló

kibocsátási egységek visszaadására vonatkozó kötelezettségét az üzemeltetõnek legkésõbb a bezárás napjától

számított 45 napon belül teljesítenie kell.

(8) A miniszter a (7) bekezdésben foglalt visszaadási kötelezettség miatti nemzeti kiosztási tábla-módosítási javaslatát

megküldi az Európai Bizottság részére.

13. § (1) A létesítmény mûködését részlegesen szüneteltetettnek kell tekinteni, ha egy olyan létesítményrész, amely legalább

30%-kal hozzájárul a létesítménynek ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek végleges éves mennyiségéhez vagy

több mint 50 000 kibocsátási egységnek a létesítmény részére történõ kiosztásához, tevékenységi szintjét egy adott
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naptári évben a létesítményrésznek kiosztott mennyiség kiszámításához használt kezdeti tevékenységi szinthez

képest legalább 50%-kal csökkenti.

(2) A mûködését részlegesen szüneteltetõ létesítmény számára történõ kibocsátási egység kiosztást a mûködés részleges

beszüntetésének évét követõ évben, illetve ha a részleges beszüntetésre 2013. január 1-je elõtt került sor, 2013-tól úgy

kell kiigazítani, hogy ha az (1) bekezdésben említett létesítményrész tevékenységi szintje a kezdeti tevékenységi

szinthez képest

a) 50–75%-kal csökken, a létesítményrész az eredetileg megállapított kibocsátási egységek mennyiségének 50%-át

kapja,

b) 75–90%-kal csökken, a létesítményrész az eredetileg megállapított kibocsátási egységek mennyiségének 25%-át

kapja,

c) legalább 90%-kal csökken, az érintett létesítményrész számára nem osztható ki ingyenesen kibocsátási egység.

(3) Ha az (1) bekezdésben említett létesítményrész tevékenységi szintje meghaladja a kezdeti tevékenységi szint 50%-át,

a mûködését részlegesen szüneteltetõ létesítményrész a tevékenységi szint 50%-os küszöbe meghaladásának naptári

évét követõ évben a számára eredetileg kiosztott kibocsátási egységeket kapja meg.

(4) Ha az (1) bekezdésben említett létesítményrész tevékenységi szintje meghaladja a kezdeti tevékenységi szint 25%-át,

a mûködését részlegesen szüneteltetõ létesítményrész a tevékenységi szint 25%-os küszöbe meghaladásának naptári

évét követõ évben a számára eredetileg kiosztott kibocsátási egységek felét kapja meg.

(5) A létesítmény üzemeltetõje a részleges szüneteltetés napjától számított tizenöt napon belül köteles a létesítmény

részleges szüneteltetését és annak mértékét jelenteni a miniszternek és a hatóságnak. A bejelentés tartalmazza

a részleges szüneteltetés kezdõnapjának megjelölését és az annak igazolására alkalmas dokumentumot. A részleges

szüneteltetés kezdõnapja az azt megalapozó esemény bekövetkezésének a napja.

(6) A miniszter elkészíti a nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát és benyújtja az Európai Bizottság

részére.

14. § (1) Ha a létesítmény kapacitása jelentõsen csökken, akkor a létesítmény számára történõ kiosztás ennek megfelelõen

a kapacitáscsökkentés évét követõ évtõl, illetve ha a jelentõs kapacitáscsökkentés 2013. január 1-je elõtt történt,

2013-tól módosul.

(2) Jelentõs kapacitáscsökkentésnek minõsül a létesítményrész kezdeti beépített kapacitásának és tevékenységi

szintjének – a jelentõs kapacitásbõvítésnek tekintett nagyságrenddel megegyezõ mértékû – jelentõs csökkentése egy

vagy több pontosan beazonosítható fizikai változás eredményeképpen.

(3) Az üzemeltetõ a kapacitás lényeges csökkentését az esemény bekövetkezésének napjától számított harminc napon

belül úgy jelenti be a miniszternek, hogy megadja a létesítményrésznek az akkreditált hitelesítõ szervezet által

hitelesített jelentõs kapacitáscsökkentés utáni csökkentett kapacitását és beépített kapacitását.

(4) A miniszter a jelentõs kapacitáscsökkenést megelõzõ elõzetes éves összmennyiség meghatározásához alkalmazott

módszertan alapján kiszámítja az érintett létesítmény elõzetes módosított éves összmennyiségét, valamint az érintett

létesítmény számára ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek módosított végleges éves összmennyiségét, és azt

jóváhagyásra megküldi az Európai Bizottságnak.

(5) Az Európai Bizottság jóváhagyását követõen a miniszter határozatban megállapítja a létesítménynek térítésmentesen

kiosztható kibocsátási egységek módosított mennyiségét, elkészíti a nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó

javaslatát és jóváhagyásra megküldi azt az Európai Bizottság részére. A nemzeti kiosztási táblát az európai uniós

ügyleti jegyzõkönyvben a jegyzékkezelõ módosítja.

6. A kibocsátás-csökkentési egység (ERU) és az igazolt kibocsátás-csökkentési egység (CER) beszámítása

15. § (1) Az Ügkr. tv. 29. §-a szerinti beszámítás és átváltás során – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a következõ egységek

használhatók fel:

a) 2012. december 31-ig elért kibocsátás-csökkentés alapján kiadott ERU és CER,

b) 2013. január 1-je elõtt bejegyzett, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve

végrehajtási keretrendszerérõl szóló 2007. évi LX. törvény szerinti együttes végrehajtási vagy tiszta fejlesztési

mechanizmus projekt révén keletkezõ, 2013. január 1-je után elért kibocsátás-csökkentés alapján kiadott CER és

ERU,
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c) olyan CER, melyet az Európai Unió által legkevésbé fejlettnek tartott országokban 2013. január 1-je után

megkezdett tiszta fejlesztési mechanizmus projektek után, 2013. január 1-je után elért kibocsátás-csökkentés

alapján adtak ki 2020-ig vagy az érintett országok és az Európai Unió közötti megállapodás ratifikálásáig,

d) olyan egység, amely az Európai Unió és valamely harmadik ország közötti megállapodásnak megfelelõen

használható fel.

(2) A harmadik kereskedési idõszakban – a 23. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel – nem használható fel a trifluor-metán

(HFC-23) és az adipinsav-termelésbõl származó dinitrogén-oxid megsemmisítésére irányuló projektekbõl származó

ERU és CER.

7. A forgalmi jegyzék

16. § (1) Ha valamely adatot vagy tényt a forgalmi jegyzékbe bejegyeztek, senki sem hivatkozhat arra, hogy annak fennállásáról

nem tudott. A forgalmi jegyzékben feltüntetett adatokkal és tényekkel szemben a bizonyítás azt terheli, aki az adat

vagy tény fennállását vagy helyességét vitatja.

(2) A számlabirtokos jóhiszemû személlyel szemben nem hivatkozhat arra, hogy valamely általa bejelentett és a forgalmi

jegyzékben bejegyzett adat nem felel meg a valóságnak. Ellenkezõ bizonyításig jóhiszemûnek kell tekinteni azt, aki

a forgalmi jegyzékben szereplõ adatban bízva ellenérték fejében szerez kibocsátási egységet vagy egyéb jogot.

8. Számlavezetési díj

17. § (1) A forgalmi jegyzékben szereplõ számla kezeléséért a 4. mellékletben meghatározott mértékû számlavezetési díjat

(a továbbiakban: számlavezetési díj) kell fizetni.

(2) A számlavezetési díjat a hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287261-00000000

elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(3) A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó üzemeltetõi számla és a személyi számla esetében a számlavezetési díjat

– a 18. §-ban meghatározott kivétellel – a számla tulajdonosa évente a tárgyév január 31-ig köteles megfizetni

a hatóság által a tárgyév január 5-ig kiállított és a számlatulajdonos részére megküldött számla alapján.

(4) A számlavezetési díjat átutalási megbízással kell teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással postai úton kell

befizetni, megjelölve a tárgyévet, az üzemeltetõ és a létesítmény nevét, valamint a kibocsátási engedély azonosítóját

(ÜHG engedély-azonosító).

(5) A számlavezetési díj a hatóság bevétele, amelyet az a forgalmi jegyzék kezelésével kapcsolatos költségekre fordít.

(6) A hatóság a számlavezetési díj fizetési kötelezettség teljesítésérõl nyilvántartást vezet.

18. § (1) A számlavezetési díjat, amennyiben a számla nyitására év közben kerül sor, a számla nyitását követõ tizenöt napon

belül kell befizetni a hatóság által a számla nyitásával egyidejûleg kiállított és a számlatulajdonos részére megküldött

számla alapján.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben számlavezetési díjat a számlanyitást követõ naptól a tárgyév december 31-ig

terjedõ idõszakra kell fizetni.

(3) A számlavezetési díj mértéke az (1) bekezdésben foglalt esetben a 4. mellékletben meghatározott éves díjnak

a (2) bekezdésben meghatározott idõszakra esõ arányos része.

(4) Ha a forgalmi jegyzékhez kapcsolódó üzemeltetõi számlát és közönséges ügyfélszámlát a számlatulajdonos év közben

megszünteti, a hatóság a számla megszüntetését követõ tizenöt napon belül visszautalja a számlatulajdonos részére

a számla megszüntetését követõ naptól a tárgyév december 31-ig terjedõ idõszakra esõ számlavezetési díjat.

9. Jogkövetkezmények

19. § Ha a miniszter az Ügkr. tv. 33. §-a alapján kérelemmel fordul az Európai Bizottsághoz, hogy egy légi jármû

üzembentartóra vonatkozóan mûködési tilalmat állapítson meg, a kérelemnek tartalmaznia kell a következõket:

a) bizonyíték arról, hogy a légi jármû üzembentartó nem teljesítette az Ügkr. tv. szerinti kötelezettségeit;

b) a hatóság által hozott végrehajtási intézkedésre vonatkozó részletek;

c) a közösségi szintû mûködési tilalom bevezetésének indokolása; és

d) a közösségi szintû mûködési tilalom hatályára és az esetlegesen alkalmazandó feltétekre vonatkozó ajánlás.
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20. § (1) Ha az üzemeltetõ a 2. mellékletben meghatározott üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenységet kibocsátási

engedély nélkül folytatja, a hatóság – a kötelezettségszegés súlyát és az érintett létesítmény kapacitását figyelembe

véve – az üzemeltetõt a kibocsátási engedély iránti kérelem beadásáig terjedõ idõszakra napi húszezertõl százezer

forintig terjedõ bírság megfizetésére kötelezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményt kell alkalmazni akkor is, ha az üzemeltetõ a 2. § (3) és (4) bekezdésében

foglalt bejelentési kötelezettségét elmulasztva, a tevékenységet módosított kibocsátási engedély nélkül folytatja

tovább.

(3) Ha az üzemeltetõ az üvegházhatású gázok nyomon követését és jelentését nem e rendeletnek, a 601/2012/EU

bizottsági rendeletnek, illetve a kibocsátási engedélynek megfelelõen végzi, a hatóság – a kötelezettségszegés súlyát

és az érintett létesítmény kapacitását figyelembe véve – az üzemeltetõt ötvenezertõl ötszázezer forintig terjedõ

egyszeri bírság megfizetésére kötelezi.

(4) Ha az üzemeltetõ a hatóság által elõírt többlet információszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, a hatóság

– a kötelezettségszegés súlyát és az érintett létesítmény kapacitását figyelembe véve – az üzemeltetõt ötvenezertõl

ötszázezer forintig terjedõ egyszeri bírság megfizetésére kötelezi. A (2) bekezdésen alapuló bírság kiszabásával

egyidejûleg ezen jogkövetkezmény nem alkalmazható.

(5) Ha a hatóság a benyújtott hitelesített jelentésben foglaltak alapján megállapítja, hogy az üzemeltetõ a tárgyévben

nem folytatott üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenységet, a hatóság az üzemeltetõt kötelezi a kiosztott

kibocsátási egységmennyiségnek a határozat közlésétõl számított 30 napon belül történõ visszaadására.

(6) Ha az üzemeltetõ a kibocsátási egységmennyiség visszaadására irányuló kötelezettségének határidõre nem tesz

eleget, a hatóság az üzemeltetõt minden egyes jóváírt kibocsátási egységmennyiség után 100 eurónak megfelelõ

forintösszegû bírság egyszeri megfizetésére kötelezi.

(7) A (4) bekezdéstõl eltérõen a bezárás vagy részleges szüneteltetés bejelentésének elmulasztása esetén

a) a hatóság az üzemeltetõt – e kötelezettsége teljesítéséig – az (1) bekezdés szerinti bírság megfizetésére kötelezi,

és

b) ha a mulasztás a bezárt létesítmény üzemeltetõje számára olyan kibocsátási egységek jóváírását eredményezi

a bezárt létesítményhez rendelt üzemeltetõi számlán, amelyekre egyébként az üzemeltetõ már nem lett volna

jogosult, a hatóság az a) pontban meghatározott bírság megfizetésén felül az üzemeltetõt kötelezi

ba) az üzemeltetõi számlán jogosulatlanul jóváírt kibocsátási egység-mennyiség visszautalására (tranzakció

visszafordítása) az errõl szóló határozat közlésétõl számított 30 napon belül, és

bb) ha a jogosulatlanul jóváírt kibocsátási egység-mennyiséget nem adja vissza a ba) alpontban meghatározott

idõpontig, minden egyes jogosulatlanul jóváírt kibocsátási egység után 100 eurónak megfelelõ

forintösszegû bírság megfizetésére.

(8) Ha az üzemeltetõ a kibocsátási egységek visszaadására irányuló kötelezettségének határidõre részben vagy egészben

nem tesz eleget, a hatóság az üzemeltetõt a mulasztással érintett minden egyes tonna szén-dioxid-egyenértéknek

megfelelõ kibocsátás után 100 eurónak megfelelõ forintösszegû egyszeri bírság megfizetésére kötelezi.

(9) A bírság összegének megállapítása során a Magyar Nemzeti Bank által megállapított, a visszaadásra elõírt határidõ

utolsó napján közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

21. § (1) Ha a számlatulajdonos díjfizetési kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni,

a jegyzékkezelõ pedig a számlához való hozzáférést felfüggeszti (a továbbiakban: zárolás). A jegyzékkezelõ a zárolás

tényérõl értesíti az érintetteket.

(2) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat

kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.

(3) A jegyzékkezelõ a számla zárolását a számlavezetési díj és a késedelmi pótlék befizetése után oldja fel. A számla

zárolásának feloldásáról a jegyzékkezelõ értesíti az érintetteket.

10. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 34. § 2013. május 1-jén lép hatályba.

23. § (1) A második kereskedési idõszakbeli kibocsátások ellentételezésére 2013. április 30-ig felhasználható a trifluor-metán

(HFC-23) és az adipinsav-termelésbõl származó dinitrogén-oxid megsemmisítésére irányuló projektekbõl származó
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ERU és CER, ha olyan együttes végrehajtási vagy tiszta fejlesztési mechanizmus projektbõl származik, amelyet 2011.

június 8-áig jóváhagytak, és a beszámítani kívánt egységet 2012. december 31-ig létrehozták.

(2) Az üzemeltetõ 2013. január 15-ig a létesítmény kapacitásával, tevékenységi szintjével és mûködésével kapcsolatos

lényeges tervezett változásról jelentést nyújt be a miniszter részére.

(3) A létesítmény bezárásáról, részleges szüneteltetésérõl, szétválásáról, egyesítésérõl, valamint a kibocsátási engedély

módosításáról a hatóság 2013. január 15-ig jelentést tesz a miniszter részére, aki a változásokat átvezeti a nemzeti

kiosztási táblában.

24. § (1) Ez a rendelet

a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról

és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelvnek,

b) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról

szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói Jegyzõkönyv projekt-mechanizmusára tekintettel történõ módosításáról

szóló, 2004. október 27-i 2004/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi

rendszerének a légi közlekedésre történõ kiterjesztése céljából történõ módosításáról szóló, 2008. november 19-i

2008/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi

rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történõ módosításáról szóló, 2009. április 23-i

2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról

szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási

egységei árverés útján történõ értékesítésének idõbeli ütemezésérõl, lebonyolításáról és egyéb vonatkozásairól

szóló, 2010. november 12-i 1031/2010/EU bizottsági rendelet,

b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat

szerinti, az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 2013. január 1-jén kezdõdõ kereskedési idõszakát és azt követõ

kereskedési idõszakait szolgáló uniós kibocsátásiegység- forgalmi jegyzék létrehozásáról, valamint

a 2216/2004/EK és a 920/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2011. november 18-i 1193/2011/EU

bizottsági rendelet,

c) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelõ

nyomon követésérõl és jelentésérõl szóló, 2012. június 21-i 601/2012/EU bizottsági rendelet,

d) a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintû átmeneti szabályainak

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történõ meghatározásáról szóló,

2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. Módosító rendelkezések

25. § (1) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló

2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Éhvt. vhr.) 2. § 9. és 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„9. közvetlen kettõs elszámolású kibocsátás-csökkentés: a Magyarországon megvalósított együttes végrehajtási projekt

közvetlen kettõs elszámolási hatással rendelkezik, ha a projekt az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi

rendszerében és az erõfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételrõl szóló törvény hatálya alá

tartozó egy vagy több egyedileg azonosítható létesítmény kibocsátási alapszintjéhez képest a létesítményre

meghatározott üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését vagy korlátozását eredményezi;

10. közvetett kettõs elszámolású kibocsátás-csökkentés: a Magyarországon megvalósított együttes végrehajtási projekt

közvetett kettõs elszámolási hatással rendelkezik, ha a projekt az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi

rendszerében és az erõfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételrõl szóló törvény hatálya alá
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tartozó létesítmények egy egyedileg nem azonosítható létesítményekbõl álló csoportjára nézve az üvegházhatású gáz

kibocsátás-csökkentését vagy korlátozását eredményezi;”

(2) Az Éhvt. vhr. 2. § 17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„17. számlatulajdonos: az 1193/2011/EU bizottsági rendelet alapján létrehozott üzemeltetõi számla, légijármû

üzemben tartói számla, közönséges ügyfélszámla, kereskedési számla, hitelesítõi számla tulajdonosa;”

26. § Az Éhvt. vhr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kiotói egység és az ESD-egység mint korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jog az állami vagyonból

történõ kikerülést követõen a továbbiakban is átruházható.”

27. § Az Éhvt. vhr. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és az Éhvt. vhr. a következõ 7/A–7/B.§-sal egészül ki:

„7. § (1) Egy Éhvt. szerinti kibocsátásai jogosultság a nemzeti forgalmi jegyzéknek csak egy számláján szerepelhet.

(2) A számlatulajdonos jogosult kibocsátási jogosultságokat vásárolni, értékesíteni, illetve a nemzeti forgalmi

jegyzékben levõ számláján tartani.

(3) A forgalmi jegyzék kezelõje biztosítja az energiapolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) számára

a forgalmi jegyzékhez való folyamatos hozzáférést, valamint azt, hogy szükség esetén módosítást hajtson végre

a jegyzékben.

7/A. § Az üzemeltetõi, légijármû üzemben tartói számla, közönséges ügyfélszámla, kereskedési számla

megnyitásához a jegyzékkezelõhöz be kell jelenteni az 1193/2011/EU bizottsági rendelet II., III., V. és VI. mellékletében

meghatározott adatokat és csatolni az ott meghatározott dokumentumokat.

7/B. § (1) A számlanyitást kérelmezõ köteles legalább két meghatalmazott képviselõt megnevezni. Meghatalmazott

képviselõ csak nagykorú természetes személy lehet. Ugyanaz a természetes személy több számla esetében is lehet

meghatalmazott képviselõ. Egy számlához tartozó meghatalmazott képviselõk és a további meghatalmazott

képviselõ nem lehet ugyanaz a személy.

(2) A jegyzékkezelõhöz be kell jelenteni a meghatalmazott képviselõ 1193/2011/EU bizottsági rendelet

VII. mellékletében meghatározott adatait és csatolni az ott meghatározott dokumentumokat. Minden számla

esetében legalább egy meghatalmazott képviselõnek magyarországi állandó lakóhellyel kell rendelkeznie.

(3) A jegyzékkezelõ a meghatalmazott képviselõ bejegyzését elutasíthatja, amennyiben a (2) bekezdésben foglaltakat

nem teljesíti, továbbá az ott megjelölt adatokat és dokumentumokat hiányosan, nem naprakészen vagy másként

pontatlanul vagy hamisan adja át. Az elutasítást szintén megalapozhatja, ha a meghatalmazott képviselõként

megnevezett személlyel szemben az Éhvt.-ben meghatározott egységekkel kapcsolatos csalással, pénzmosással,

terrorizmus finanszírozásával vagy olyan más súlyos bûncselekménnyel összefüggésben vizsgálat van folyamatban,

amelynek elkövetésében a számla eszközként felhasználható, vagy ilyen bûncselekmény elkövetéséért

a számlanyitást kérelmezõt az elmúlt öt évben jogerõsen elítélték.”

28. § Az Éhvt. vhr. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § Magyarországon megvalósuló együttes végrehajtási projekt támogatására, illetve jóváhagyására magyarországi

székhellyel rendelkezõ jogi személyek kérelmet nyújthatnak be.”

29. § (1) Az Éhvt. vhr. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Magyarországon megvalósuló együttes végrehajtási projekt támogatására irányuló kérelmet a miniszter által

vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) a 2. mellékletben meghatározott projektleírás

(a továbbiakban: Projektleírás) szerint elektronikus adathordozó mellékelésével vagy elektronikus levélben és írásban

is be kell nyújtani. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az együttes végrehajtási projekt megvalósítása során nem

közvetlen kettõs elszámolású kibocsátás-csökkentés vagy közvetett kettõs elszámolású kibocsátás-csökkentés valósul

meg.”

(2) Az Éhvt. vhr. 10. § (7) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az az együttes végrehajtási projekt támogatható:)

„l) amely nem jár az Európai Unió kibocsátási egység kereskedelmi rendszerét érintõ közvetett vagy közvetlen kettõs

elszámolású kibocsátás-csökkentéssel és”
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30. § Az Éhvt. vhr. 11. §-a a következõ (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) A 2012. december 31. és 2015. december 31. közötti idõszakra a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal

összhangban adható ki vagy hosszabbítható meg Jóváhagyó Nyilatkozat. A 2012. december 31-ig bejegyzett együttes

végrehajtási projektbõl származó kibocsátás-csökkentési egység az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi

rendszerében és az erõfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételrõl szóló törvény szerint

számítható be a visszaadásra irányuló kötelezettség teljesítése során.”

31. § Az Éhvt. vhr. 36. § (4), (4a) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Magyarország területén közvetlen vagy közvetett kettõs elszámolású kibocsátás-csökkentést megvalósító

együttes végrehajtási projekt 2012. december 31-ét követõen megvalósuló kibocsátás-csökkentése után nem adható

ki kibocsátás-csökkentési egység, illetve ilyen projekt 2012. december 31-ét követõen nem engedélyezhetõ.

(4a) Ez a rendelet az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének

létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói Jegyzõkönyv projekt-mechanizmusára tekintettel történõ

módosításáról szóló, 2004. október 27-i 2004/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1–2. cikkének való

megfelelést szolgálja.

(5) Ez a rendelet

a) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelõen a kiotói jegyzõkönyvben meghatározott

projekttevékenységek esetében a kibocsátási egységek Közösségen belüli kereskedelmi rendszere szerint történõ

üvegházhatást okozó gázkibocsátás-csökkentések kétszeres elszámolásának elkerülésérõl szóló, 2006. november 13-i

2006/780/EK bizottsági határozat 1., 2. és 5. cikkei,

b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat

szerinti, az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 2013. január 1-jén kezdõdõ kereskedési idõszakát és azt követõ

kereskedési idõszakait szolgáló uniós kibocsátásiegység- forgalmi jegyzék létrehozásáról, valamint a 2216/2004/EK és

a 920/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2011. november 18-i 1193/2011/EU bizottsági rendelet 14.,

15., 16., 21., 22. cikkei

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

32. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

1. melléklet C:7 mezõjében a „kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény (Üht.)” szövegrész

helyébe a „közösségi kereskedelmi rendszerében és az erõfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való

részvételrõl szóló törvény” szöveg lép.

12. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

33. § Hatályát veszti

a) a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl

szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében a „2005. évi XV.” szövegrész,

b) az Éhvt. vhr. 3–5. §-a, 10. § (7) bekezdés h) pontja, 16–18. §-a,

c) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának

egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelet,

d) a 2008–2012 közötti idõszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Lista kihirdetésérõl szóló 96/2009. (IV. 24.) Korm.

rendelet,

e) az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 362/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet,

f) a légiközlekedési tevékenységbõl származó üvegházhatású gázok kibocsátásáról szóló 18/2011. (II. 28.) Korm.

rendelet,

g) az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl

szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet és az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl

szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet

módosításáról szóló 194/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet.

34. § Hatályát veszti

a) az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való

rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet,
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b) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának

egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet,

c) a 2008–2012 közötti idõszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetésérõl, valamint a kibocsátási egységek

kiosztásának részletes szabályairól szóló 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A kibocsátási engedély iránti kérelem tartalmi követelményei

A. AZ AZONOSÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

A.1 AZ ÜZEMELTETÕ AZONOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK

Az üzemeltetõ (engedélykérõ) cégjegyzékszáma, levelezési címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe, hivatalos honlap

címe, KÜJ száma, KSH száma, adószáma, számlázási címe.

A.2 A LÉTESÍTMÉNY AZONOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK

A létesítmény neve, a létesítmény telephelyének címe, a telephely KTJ száma és földrajzi (EOV) koordinátái, EPRTR

jelentésre való kötelezettség.

A.3 A LÉTESÍTMÉNYBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG(EK)RE VONATKOZÓ ADATOK

A.3.1 A létesítmény telephelyén végzett 2. melléklet szerinti tevékenység (tevékenységek) megnevezése.

A.3.2 A létesítmény telephelyére kiadott környezetvédelmi engedély megnevezése: az egységes környezethasználati

(EKHE) engedély (engedélyek) száma, kiadásának dátuma, kiállító hatóság megnevezése és az EKHE engedély jogerõre

emelkedésének dátuma; ha a telephelyen végzett tevékenység nem EKHE engedélyköteles, akkor

a környezethasználat feltételeit is megállapító engedély száma, kiadásának dátuma, kiállító hatóság megnevezése és

az engedély jogerõre emelkedésének dátuma.

A.3.3 A próbaüzem és a rendes mûködés megkezdésnek tervezett ideje (éééé/hh/nn), a létesítmény státusza és annak

leírása.

A.4 A LÉTESÍTMÉNY KIBOCSÁTÁSI KATEGÓRIÁJA

A létesítmény jövõbeni összes éves kibocsátási kategóriájának becslése:

a) A kategóriájú létesítmény: 50 000 vagy kevesebb tCO2(e)

b) B kategóriájú létesítmény: 50 000 tCO2(e) és 500 000 tCO2(e) között

c) C kategóriájú létesítmény 500 000 tCO2(e)<.

B. A KIBOCSÁTÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK ÉS MÓDSZEREK (Nyomon követési Terv – NykT)

B.1 KIBOCSÁTÓ FORRÁSOK

B.1.1 A kibocsátó forrás (források) típusa, elnevezése, CRF kódja, leírása (a berendezések, ezek állapota – próbaüzem

elõtt vagy alatt álló, szakaszosan mûködõ, tartalék, folyamatosan mûködõ stb.), összes névleges bemenõ

hõteljesítménye (tüzelés) vagy maximális termelési kapacitása (technológia).

B.1.2 A kibocsátó forrásokból eredõ kibocsátás meghatározására választott megközelítés megjelölése és leírása

(anyagmérleg vagy nem anyagmérleg), illetve folyamatos kibocsátásmérésen alapuló módszerek.

B.2 KIBOCSÁTÁSI FORRÁSANYAGOK

B.2.1 A kibocsátó források forrásanyagainak megnevezése, a forrásanyagból eredõ kibocsátás meghatározáshoz

választott módszertan és ehhez kapcsolódó adatmeghatározási szintek megjelölése és leírása a tevékenységi adat,

a fûtõérték (tüzelõanyagoknál), a kibocsátási tényezõk, az oxidációs vagy konverziós tényezõk vonatkozásában

a 601/2012/EU bizottsági rendelet iránymutatásai alapján.

B.2.2 Az egyes forrásanyagokra adott esetben a fûtõérték, a széntartalom, a kibocsátási tényezõk, az oxidációs vagy

konverziós tényezõk és biomassza-hányad meghatározása céljából a tüzelõanyagból és más anyagokból történõ

mintavételi módszerek leírása.

B.2.3 Az egyes forrásanyagok fûtõértékének, széntartalmának, kibocsátási tényezõjének, oxidációs tényezõjének,

konverziós tényezõjének vagy biomassza-hányadának meghatározásához használni kívánt adatok forrása vagy
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analitikai módszerek leírása, megnevezve a külsõ MSZ EN ISO 17025:2005. szabvány szerint akkreditált laboratóriumot

és akkreditációs számát.

B.2.4 Annak megjelölése, hogy a forrásanyag fõ vagy kisebb jelentõségû forrásanyag-e figyelembe véve

a 601/2012/EU bizottsági rendelet iránymutatásait.

B.2.5 A mennyiségi adatokat mérõ mérõberendezés mérési pontossága, és annak megjelölése, hogy rendelkezik-e

fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága által kiállított hitelesítési

bizonyítvánnyal.

B.2.6 Amennyiben a kibocsátási számítása az anyagmérlegen alapuló megközelítéssel történik, akkor meg kell jelölni

a létesítmény területére belépõ összes karbontartalmú forrásanyagot, a létesítmény területérõl kilépõ összes

karbontartalmú forrásanyagot, valamint létesítményben készletként megmaradó összes karbontartalmú

forrásanyagot, valamint mindezek mennyiségének és karbontartalmának meghatározáshoz kiválasztott

adatmeghatározási szinteket, módszereket.

C. NYILATKOZAT A CO2 ÁTADÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZÕDÉS(EK)RÕL

D. KIVÉTELES ELJÁRÁS

Akkor, ha az úgynevezett kivételes eljárást (601/2012/EU bizottsági rendelet 22. cikke) alkalmazzák: a kivételes eljárás

elvének és a bizonytalansági elemzésnek átfogó leírása.

E. KIBOCSÁTÁS KÖZVETLEN FOLYAMATOS MÉRÉSE ESETÉN MEGADANDÓ ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK

E.1 A folyamatos mérésen alapuló nyomon követési rendszer választásának indokolása, melynek során az üzemeltetõ

bemutatja, hogy a mért eredmény pontosabb, mint a legmagasabb adatmeghatározási szint esetében alkalmazott

számítás.

E.2 A kibocsátó forrás nyomon követésére használni kívánt folyamatos kibocsátásmérõ rendszerek leírása, azaz

a mérési pontok, a mérések gyakorisága, az alkalmazott berendezés, kalibrálási eljárások, adatgyûjtési és -tárolási

eljárások, és az ellenõrzõ számítások elve, valamint a tevékenységre vonatkozó adatok, kibocsátási tényezõk és

hasonlók jelentésének elve.

F. A NYOMON KÖVETÉSI TERV KÖZÉRTHETÕ, NEM TECHNIKAI JELLEGÛ SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓJA

F.1. Csatolandó dokumentumok az A. pontban felsorolt adatokkal kapcsolatosan:

F.1.1 A környezethasználati jogosultságot megalapozó engedély másolata.

F.1.2 A létesítményben végzett fõtevékenység megnevezése, TEÁOR száma és EKHE kódja.

F.1.3 Ha van ilyen, akkor a létesítmény múltbéli termelési szintjét jellemzõ adatok 5 évre visszamenõleg informatikai

úton újraszámolható formátumban (a berendezések üzemóraszáma óra/év, a közbensõ és a végsõ termék mennyiségi

adatai, a termeléshez felhasznált anyagok és tüzelõanyagok mennyiségi adatai).

F.1.4 A jövõben tervezett termelési szintet jellemzõ adatok informatikai úton újraszámolható formátumban az adott

kereskedési idõszak hátralevõ éveire, de legalább 3 évre megadva (a berendezések várható üzemóraszámai óra/év;

felhasználni tervezett anyagok és tüzelõanyagok mennyisége; tervezett közbensõ vagy késztermék mennyiségi

adatok).

F.1.5 Az F.1.3 és az F.1.4 számítógéppel feldolgozható adat munkatáblákban közölt adatokat hitelesen alátámasztó

dokumentumok (például termékeladási és tüzelõanyag-beszerzési szerzõdések).

F.1.6 A telephely helyszínrajza megjelölve az épületeket, raktárakat, alapanyag-tárolókat, gázfogadókat,

a mennyiséget mérõ berendezések helyét.

F.1.7 Technológiai folyamatábra megjelölve a mérõberendezések helyét és a mintavételi pontokat.

F.1.8 A létesítmény berendezéseinek gyártója által kiadott mûszaki dokumentumok.

F.2. Csatolandó dokumentumok a B. pontban felsorolt adatokkal kapcsolatosan:

F.2.1 A mérõrendszerek leírása és a nyomon követendõ forrásanyagok mindegyike tekintetében a használandó

mérõmûszerek specifikációja és pontos helye, hitelesítési dokumentumai.

F.2.2 Az egyes forrásanyagokra alkalmazott adatmeghatározási szinteknél a tevékenységre vonatkozó adatok és

adott esetben más paraméterek bizonytalansági küszöbértékeinek való megfelelés igazolása.

F.2.3 Adott esetben a nem akkreditált laboratóriumok és a vonatkozó analitikai eljárások felsorolása és leírása,

beleértve a vonatkozó minõségbiztosítási intézkedések felsorolását is.

F.2.4 A létesítményben végzett nyomon követés és jelentés felelõsségi rendszerérõl szóló információk (szervezeti

diagram).

F.2.5 Az adatgyûjtési és -kezelési tevékenységek és az ellenõrzési tevékenységek eljárásainak leírása.
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F.2.6 Annak megjelölése, hogy az üzemeltetõ rendelkezik-e az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

szerinti, a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevõ szervezetek nyilvántartásáról szóló

308/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletnek megfelelõen nyilvántartott környezetvédelmi és tanúsítási (EMAS), ISO 14001

környezetirányítási, ISO 9001 minõségirányítási, valamint egyéb minõségirányítási rendszerrel, továbbá ezek

keretében a vállalt üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és jelentésére vonatkozó

eljárásokról és ellenõrzési elemekrõl.

F.2.7 A 601/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott egyéb adatok és dokumentumok.

F.3. Csatolandó dokumentumok a C. pontban felsorolt adatokkal kapcsolatosan:

Adott esetben a CO2 átadás során az átadott CO2 mennyiség meghatározására használt módszer: átadott CO2-nek

minõsülõ anyag vagy termék megnevezése; az éves átadott mennyiség vagy inherens mennyiség becslése; az átadás

típusa (inherens CO2 létesítménybe/létesítménybõl, átadás létesítménybe/létesítménybõl), valamint annak igazolása,

hogy az éves átadott CO2 vagy karbonát tömegét legfeljebb 1,5%-os bizonytalansági küszöbértékeinek való

megfelelés igazolása.

Megjegyzés:

Hulladékégetés esetén tüzelõanyagként vagy alap-, illetve segédanyagként használatos hulladékok típusát

a hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben meghatározott Európai Hulladék Katalógus szerinti

osztályozás (EWC kódszám) alkalmazásával is meg kell jelölni.

2. melléklet a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A kibocsátási engedélyhez kötött tevékenységek és üvegházhatású gázok

1. A kibocsátási engedélyhez kötött tevékenységi kategóriák és üvegházhatású gázok, valamint a tevékenységi

kategóriák IPCC és egységes környezethasználati engedélyezés szerinti (EKHE) sorszámai

A B C D E F G

1. Tevékenység
Üvegház-

hatású gáz
Tevékenység

IPCC kódja
Tevékenység IPCC

megnevezése
Tevékenység
EKHE kódja

Tevékenység EKHE
megnevezése

2. Energiatermeléssel kapcsolatos tevékenységek

3. I. Tüzelõberendezések
20 MWth-ot
meghaladó bemenõ
hõteljesítménnyel
(kivéve a veszélyes
hulladék- és települési
hulladékégetõ
létesítményeket, az
atomerõmûvekben
szükségáramforrásként
használt
dízelgenerátorokat)

Szén-
dioxid

1.A.1.a Közcélú
villamosenergia- és
hõtermelés

1.1 Tüzelõberendezések

4. 1.A.2.e Élelmiszer-ipari
hõtermelés

5. 1.A.2.f Egyéb ipari hõtermelés

6. 1.A.4.a Intézményi hõtermelés

7. II. Ásványolaj-feldolgozás Szén-
dioxid

1.A.1.b Olajfinomítás 1.2 Ásványolaj- és
gázfinomítók

8. III. Kokszolás Szén-
dioxid

1.A.1.c Szilárd
tüzelõanyag-elõállítás

1.3 Kokszoló kemencék

9. Fémek termelése és feldolgozása

10. IV. Fémérc (beleértve
a szulfid ércet)
pörkölése és
zsugorítása

Szén-
dioxid

1.A.2.a Vas- és acélgyártás-
hõtermelés

2.1 Fémérc (beleértve
a szulfidércet) pörkölõ
és szinterelõ
létesítmények

11. 2.C.1. Vas- és acélgyártás-
technológia

37732 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám



12. V. Vas vagy acél termelése
(elsõdleges vagy
másodlagos olvasztás),
beleértve a folyamatos
öntést is 2,5 tonna/óra
kapacitás felett

Szén-
dioxid

1.A.2.a Vas- és acélgyártás-
hõtermelés

2.2 Vas és acél termelésére
szolgáló létesítmények
(elsõdleges vagy
másodlagos olvasztás),
beleértve a folyamatos
öntést is 2,5 tonna/óra
kapacitás felett

13. 2.C.1. Vas- és acélgyártás-
technológia

14. V.a Vasfémek (beleértve
a vasötvözeteket is)
elõállítása vagy
feldolgozása, ha
20 MW-ot meghaladó
teljes bemenõ
hõteljesítményû
tüzelõberendezéseket
mûködtetnek.
A feldolgozás magában
foglalja többek között
a hengermûveket,
a fûtõberendezéseket,
a temperált kohókat,
kovácsmûhelyeket,
öntödéket,
bevonatolást és
a lemaratást is

Szén-
dioxid

1.A.2.a Vas- és acélgyártás –
hõtermelés

2.3 Vasfém feldolgozó
létesítmények
Vasfémöntödék15. 2.C.2 Vasötvözet

elõállítása-technológia
2.4

16. V.b Elsõdleges alumínium
elõállítás

Szén-
dioxid és
perfluor-

szénhidro-
gének

1.A.2.b Nemvasfém
elõállítás-hõtermelés

2.5. a Létesítmények nemvas
nyersfémek ércbõl,
koncentrátumból vagy
másodlagos
nyersanyagokból
kohászati, vegyi vagy
elektrolitikus eljárással
történõ elõállítására

17. 2.C.3 Alumínium
elõállítás-technológia

18. V.c Másodlagos alumínium
elõállítása, amennyiben
20 MW-ot meghaladó
teljes bemenõ
hõteljesítményû
tüzelõegységeket
mûködtetnek

Szén-
dioxid

1.A.2.b Nemvasfém
elõállítás-hõtermelés

19. 2.C.3 Alumínium
elõállítás-technológia

20. V.d Nemvasfémek
elõállítása vagy
feldolgozása, beleértve
az ötvözetek
elõállítását,
a finomítást, az öntést
stb., ha (a redukáló-
anyagokként
alkalmazott
tüzelõanyagokat is
beleszámítva)
20 MW-ot meghaladó
teljes bemenõ
hõteljesítményû
tüzelõegységeket
mûködtetnek

Szén-
dioxid

1.A.2.b Nemvasfém
elõállítás-hõtermelés

2.5. b Létesítmények
nemvasfémek, ezen
belül visszanyert
termékek (finomítás,
öntés céljából történõ)
olvasztására
(ötvözésére is)

21. 2.C.5 Egyéb fém
elõállítása-technológia
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22. Ásványanyagipar

23. VI.a Cement-klinker napi
500 tonnát meghaladó
gyártókapacitással
rendelkezõ
forgókemencében
történõ elõállítása vagy
gyártása napi 50 tonnát
meghaladó
gyártókapacitással
rendelkezõ más típusú
kemencében történõ
kalcinálása

Szén-
dioxid

1.A.2.f Egyéb ipari hõtermelés 3.1 Cement-klinker napi
500 tonnát meghaladó
gyártókapacitással
rendelkezõ
forgókemencében
történõ elõállítása vagy
gyártása napi 50 tonnát
meghaladó
gyártókapacitással
rendelkezõ más típusú
kemencében történõ
kalcinálása

24. 2.A.1. Cement/klinker
gyártás- technológia

25. VI.b Mész elõállítása vagy
dolomit és magnezit
napi 50 tonnát
meghaladó
gyártókapacitással
rendelkezõ
forgókemencében
vagy más típusú
kemencében történõ
kalcinálása

1.A.2.f Egyéb ipari hõtermelés 3.1 Mésznek
forgókemencében
történõ gyártására
szolgáló létesítmények
50 tonna/nap kapacitás
felett vagy egyéb
égetõkemencében
történõ gyártására
szolgáló létesítmények
50 tonna/nap kapacitás
felett

26. VI.c 2.A.2. Mészgyártás-
technológia

27. 2.A.3 Mészkõ és dolomit
felhasználás

28. VI.d Gipszszárítás vagy
-kalcinálás, illetve
gipszkarton és más
gipsztermékek
elõállítása, amennyiben
20 MW-ot meghaladó
teljes bemenõ
hõteljesítményû
tüzelõberendezéseket
mûködtetnek

1.A.2.f Egyéb ipari hõtermelés 3.1 –

29. 2.A.3 Mészkõ és dolomit
felhasználás

30. VII. Üveg gyártása,
beleértve az üvegszálat
is, 20 tonna/nap
olvasztókapacitáson
felül

Szén-
dioxid

1.A.2.f Egyéb ipari hõtermelés 3.3 Üveg gyártására
szolgáló létesítmények,
beleértve az üvegszálat
is, 20 tonna/nap
olvasztókapacitáson
felül

31. 2.A.7. Üveggyártás-
technológia

32. VII.a Ásványi gyapot
szigetelõanyag
elõállítás, kõzet, üveg
vagy salak
felhasználásával, napi
20 tonnát meghaladó
olvasztási kapacitással

1.A.2.f Egyéb ipari hõtermelés 3.4 Ásványi anyagok
olvasztására, ideértve
az ásványi szálakat is,
elõállítására szolgáló
létesítmények
20 tonna/nap olvadási
kapacitás felett

33. 2.A.7 Egyéb
ásványanyagipari
termelés
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34. Kerámia termékek égetéssel történõ gyártása

35. VIII.a Tetõcserép, tégla,
tûzálló tégla gyártása
75 tonna/nap termelési
kapacitáson felül
és/vagy ahol
a kemence térfogata
4 m3 és abban az
árusûrûség
a 300 kg/m3-t
meghaladja

Szén-
dioxid

1.A.2.f Egyéb ipari hõtermelés 3.5 Kerámiatermékek
égetéssel történõ
gyártására szolgáló
létesítmények,
különösen csempék,
téglák, tûzálló téglák,
kõáruk vagy
porcelánok gyártása
75 tonna/nap
kapacitáson felül
és/vagy ahol
a kemence térfogata
4 m3 és abban az
árusûrûség
a 300 kg/m3-t
meghaladja

36. VIII.b Csempe, kõáru vagy
porcelán gyártása
75 tonna/nap termelési
kapacitáson felül
és/vagy ahol
a kemence térfogata
4 m3 és abban az
árusûrûség
a 300 kg/m3-t
meghaladja

2.A.7. Kerámiaégetés-
technológia

37. Egyéb tevékenységek

38. IX. Faanyagból származó
pép (cellulóz), vagy
egyéb szálas anyagok
gyártása

Szén-
dioxid

1.A.2.d Cellulózgyártás 6. a) Ipari üzemek (cellulóz)
vagy egyéb szálas
anyagok gyártására

39. X. Papír és karton
gyártása 20 tonna/nap
termelési kapacitáson
felül

Szén-
dioxid

1.A.2.d Papírgyártás 6. b) Ipari üzemek papír és
karton gyártására
20 tonna/nap termelési
kapacitáson felül

40. Vegyipar

41. XI. Salétromsav elõállítás Szén-
dioxid és
dinitro-
génoxid

1.A.2.c. Vegyipari hõtermelés 4.2. b Alapvetõ szervetlen
vegyi anyagokat gyártó
vegyipari
létesítmények, mint
például savak:
salétromsav

42. 2.B.2 Salétromsav elõállítás-
technológia

43. XII. Adipinsav(dikarbonsav)
elõállítás

1.A.2.c. Vegyipari hõtermelés 4.1. b Alapvetõ szerves vegyi
anyagokat gyártó
vegyipari
létesítmények, mint
például oxigéntartalmú
szénhidrogének:
karbonsavak, aldehidek

44. 2.B.3 Adipinsav elõállítás-
technológia

45. XIII. Glioxál és glioxálsav
elõállítás

1.A.2.c. Vegyipari hõtermelés

46. 2.B.5 Egyéb vegyipari
termelés

47. XIV. Ammónia elõállítás Szén-
dioxid

1.A.2.c. Vegyipari hõtermelés 4.2. a Alapvetõ szervetlen
vegyi anyagokat gyártó
vegyipari
létesítmények, mint
például gázok:
ammónia

48. 2.B.1 Ammónia elõállítás-
technológia

49. XV. Nátrium-karbonát
(Na2CO3) és nátrium-
hidrogén-karbonát
(NaHCO3) elõállítás

Szén-
dioxid

1.A.2.c. Vegyipari hõtermelés 4.2. d Alapvetõ szervetlen
vegyi anyagokat gyártó
vegyipari
létesítmények, mint
például sók:
nátrium-karbonát

50. 2.A.4 Nátrium-karbonát
elõállítás-technológia

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám 37735



51. XVI. Ömlesztett szerves
vegyszerek elõállítása
krakkolással,
reformálással, részleges
vagy teljes oxidálással
vagy hasonló eljárással,
100 tonna/napot
meghaladó
gyártókapacitással

Szén-
dioxid

1.A.2.c Vegyipari hõtermelés 4.1 Alapvetõ szerves vegyi
anyagokat gyártó
vegyipari
létesítmények
100 tonna/napot
meghaladó
gyártókapacitással

52. 2.B. Egyéb vegyipari
termelés

53. XVII. Hidrogén (H2) és
szintetikus gáz
elõállítása reformálással
vagy részleges
oxidálással
25 tonna/napot
meghaladó
gyártókapacitással

Szén-
dioxid

1.A.2.c Vegyipari hõtermelés 4.2. a Alapvetõ szervetlen
vegyi anyagokat gyártó
vegyipari
létesítmények, mint
például gázok:
hidrogén

54. 2.B. Egyéb vegyipari
termelés

55. XVIII. Korom szerves anyagok
– mint például olaj,
kátrány, krakkoló,
desztillációs
maradékok –
karbonizálásával járó
elõállítása, amennyiben
20MW-ot meghaladó
teljes bemenõ
hõteljesítményû
tüzelõegységeket
mûködtetnek

Szén-
dioxid

1.A.2.c Vegyipari hõtermelés 4.2. f Egyéb vegyipari
létesítmények,
alapvetõ szervetlen
anyagok ipari méretû
gyártására

56. 2.B. Egyéb vegyipari
termelés

57. XIX. Üvegházhatású
gázoknak szállítás és
a 2009/31/EK európai
parlamenti és tanácsi
irányelv értelmében
engedélyezett
tárolóhelyen történõ
geológiai tárolás
céljából való
elkülönítésére használt
létesítmények

Szén-
dioxid

58. XX. Üvegházhatású
gázoknak a 2009/31/EK
európai parlamenti és
tanácsi irányelv
értelmében
engedélyezett
tárolóhelyen történõ
geológiai tárolás
céljából való
csõvezetékek révén
történõ szállítása

Szén-
dioxid

59. XXI. Üvegházhatású
gázoknak a 2009/31/EK
európai parlamenti és
tanácsi irányelv
értelmében
engedélyezett
tárolóhelyen történõ
geológiai tárolása

Szén-
dioxid
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60. XXII. Az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló
megállapodásban
részes államok
területén található
repülõtérrõl induló
vagy oda érkezõ
légijáratok
üzemeltetése

Szén-
dioxid

2. Megjegyzések:

2.1. IPCC kód: az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének szerve, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület

(IPCC) által elõírt közös jelentéstételi formátum szerinti kódok.

2.2. EKHE sorszám: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében az egyes tevékenységekhez rendelt sorszámok.

2.3. Küszöbértékek értelmezése: a megadott küszöbértékek maximális kapacitásokra vonatkoznak. Ha egy üzemeltetõ

több, azonos római számmal jelölt tevékenységhez tartozó berendezést üzemeltet egy telephelyen, a küszöbérték

megállapítása során ezen berendezések kapacitásának összegét kell figyelembe venni. Az oktatási intézmények és

egészségügyi szolgáltatók esetében a tüzelõ berendezések küszöbértékének számítása során nem kell figyelembe

venni a biztonsági tartalék tüzelõberendezések kapacitását.

2.4. Ha az egység olyan tevékenységet szolgál, amelynek küszöbértéke nincs teljes névleges bemenõ

hõteljesítményként kifejezve, akkor az ilyen tevékenység küszöbértéke a közösségi rendszerbe történõ beillesztéssel

kapcsolatos döntéskor elsõbbséget élvez.

2.5. Ha e mellékletben szereplõ bármely tevékenység teljesítményére vonatkozó küszöbértéket túlzónak ítélnek egy

létesítmény vonatkozásában, a veszélyes és a települési hulladék égetését végzõ egységeken kívül valamennyi

üzemanyag-égetést folytató egységet szerepeltetni kell az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó

engedélyben.

2.6. Tüzelõberendezés (I): idetartozik minden olyan, a teljesítményhatárt a fenti 2.3. pont szerint elérõ berendezés,

amelyben tüzelõanyag oxidációja folyik az így termelt hõ hasznosítása céljából, függetlenül attól, hogy a termelt hõt

energetikai (hõ- vagy villamosenergia-termelés) vagy technológiai célra hasznosítják. 2008. január 1-jétõl idetartozik

a hõbontás (pirolízis, krakkolás) is.

2.7. Ha egy létesítmény teljes névleges bemenõ hõteljesítményét a közösségi rendszerbe történõ beillesztésének

meghatározása céljából számítják ki, akkor a létesítményen belül a részét képezõ valamennyi üzemanyag-égetést

folytató technikai egység névleges bemenõ hõteljesítménye összeadandó. Ezen egységek lehetnek valamennyi

típusú kazánok, égetõmûvek, turbinák, fûtõberendezések, kohók, égetõk, kalcináló- és égetõkemencék, szárítók és

motorok, üzemanyagcellák, vegyi tüzelõberendezések, fáklyázók, hõ- vagy katalitikus utánégetõk. A 3 MW alatti

névleges bemenõ hõteljesítményû, továbbá a kizárólag biomasszát használó egységeket e számítás céljából nem kell

figyelembe venni. A „kizárólag biomasszát használó egységekbe” azon egységek is beleértendõk, amelyek csak

indításukhoz és leállításukhoz használnak fosszilis tüzelõanyagot.

2.8. Ásványolaj-feldolgozó (II): idetartoznak a katalizátorok regenerálása, petrolkokszgyártás és

a kõolaj-feldolgozáshoz kapcsolódó hidrogéntermelés technológiai kibocsátásai, valamint az azonos telephelyen az

ezekhez szükséges energia elõállítást biztosító és a technológiai véggázokat elégetõ, azonos üzemeltetõ által

mûködtetett tüzelõberendezések.

2.9. Vas és acél termelése (V): idetartoznak az integrált acélmûvek, valamint a vas-, illetve acéltermelés és

technológiailag a hozzá kapcsolódó vas-, illetve acéltermékek gyártása. 2008. január l-jétõl nem tartozik ide a vas- és

acéltermékek gyártása, amennyiben a létesítményben nincs vas-, illetve acéltermelés.

2.10. Üveggyártás (XIII): 2008. január 1-jétõl az üveggyártást folytató létesítmény esetében a telephelyen az

üvegtermékek elõállításakor keletkezõ valamennyi tüzelési eredetû kibocsátást figyelembe kell venni.
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3. melléklet a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A kibocsátási engedély tartalmi követelményei

A kibocsátási engedélynek az alábbiakat tartalmazza:

a) ÜHG engedélyazonosító;

b) az üzemeltetõ azonosító adatai;

c) a létesítmény azonosító adatai;

d) a létesítmény névleges kapacitása;

e) a villamosenergia- és hõtermelés során használt technológia;

f) az engedélyezett üvegházhatású gáz (gázok) megjelölése;

g) a környezethasználat feltételeit megállapító, alapul szolgáló engedély megnevezése;

h) a létesítményben folytatott tevékenység leírása;

i) az engedélyezett kibocsátási kategória (TIER A; TIER B; TIER C);

j) az engedélyezett üvegházhatású gázkibocsátások nyomon követésére jóváhagyott általános és

létesítményspecifikus módszertan és intézkedések (jóváhagyott nyomon követési terv):

ja) kibocsátási források (kibocsátást eredményezõ berendezések, eljárások),

jb) kibocsátási forrásanyagok (tüzelõanyagok, alap-, segéd- és adalékanyagok),

jc) kibocsátási adatok meghatározásának szintjei (TIER szintek),

jd) mennyiség meghatározását szolgáló mérõberendezések,

je) mintavételi eljárások, analitikai vizsgálatok (ha van ilyen),

jf) a határozat által elõírt minimális adatmeghatározási szinttõl való egyedi eltérések (ha van ilyen),

jg) az átadott CO2 mennyiségének meghatározása (ha van ilyen),

jh) a jóváhagyott adatkezelõ és adatminõség-ellenõrzési rendszer;

k) az eseti adatszolgáltatási kötelezettség megállapítása;

l) az üzemeltetõ azon kötelezettségének megállapítása, mely szerint minden év április 30-ig köteles a nyomon

követett elõzõ évi kibocsátásainak megfelelõ mennyiségû kibocsátási egységet visszaadni.

4. melléklet a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A számlavezetési díj mértéke és alapja üzemeltetõi számla esetében

A B C

1. Sorszám (fõ)/alszám
A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó számlák

(kibocsátási egységmennyiség/év)
A számlavezetési díj mértéke

(forint/év)

2. 1. Üzemeltetõi számla

3. 1.1 –10 000 27 000

4. 1.2 10 001–100 000 82 000

5. 1.3 100 001–1 000 000 191 000

6. 1.4 1 000 001–3 000 000 384 000

7. 1.5 3 000 001 kibocsátástól 820 000

8. 2. Légijármû-üzemeltetõi számla 100 000

9. 3. Közönséges ügyfél számla 80 000

10. 4. Kereskedési számla 150 000

11. 5. Külsõ kereskedési platform számla 250 000

12. 6. Árverési kézbesítõszámla 100 000

2. A számlavezetési díj alapja üzemeltetõi számla esetében

Az üzemeltetõi számla esetében a díjfizetés alapja a Nemzeti Végrehajtási Intézkedésben és az új belépõ tartalék

terhére a tárgyévre a létesítmény részére ingyenesen kiosztott kibocsátási egység mennyisége [kibocsátási

egységmennyiség (db)/év] létesítményenként.
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A Kormány 411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes bányászattal összefüggõ kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 29. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2–6., 10., 12., 15., 17., 25., 27. és

28. pontjában,

a 3. alcím és a 27. § (3) bekezdése tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában,

valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §

(1) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 12. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló

145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § A nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Jogosultak a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltására, akik 2011. december 31-ig

a (2) bekezdés szerint mentek nyugdíjba, azonban 2012. január 1-jétõl

a) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló

törvény szerinti korhatár elõtti ellátásban,

b) a bányászatról szóló törvény szerinti átmeneti bányászjáradékban vagy

c) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti

rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban

részesülnek.

(3b) Jogosultak a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltására, akik tekintetében – a nyugdíjazás

kivételével – a (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek, a (3) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fenn, és részükre

a) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló

törvény szerinti korhatár elõtti ellátás,

b) a bányászatról szóló törvény szerinti átmeneti bányászjáradék vagy

c) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti

rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás került megállapításra.”

2. § Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § A gazdálkodó szervezet a pénzbeli szénjárandóság folyósításakor szükséges adatokat (név, születési év, hó, nap,

lakcím nyugdíjfolyósítási törzsszám) a tárgyévet megelõzõ év december 31-ig köteles a nyugdíjbiztosításnak

(nyugdíjfolyósítási szervnek) az erre a célra rendszeresített ûrlapon megküldeni. A gazdálkodó szervezet jogutód

nélküli megszûnése esetén az adatokat az integráción kívüli szénbányák és a Bányászati Aknamélyítõ Vállalat esetében

a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság, az érc- és ásványbányák esetében az

Érc- és Ásványbányák Egészségmegõrzéséért Alapítvány küldi meg a nyugdíjbiztosításnak (nyugdíjfolyósítási

szervnek).”

3. § (1) Az R. 1. § (4) bekezdés a) pontjában az „özvegyi nyugdíjra” szövegrész helyébe az „özvegyi nyugdíjra, ideiglenes

özvegyi nyugdíjra” szöveg lép.

(2) Az R. 5. § (2) bekezdésében az „a társadalombiztosításról szóló, módosított 1975. évi II. tv.” szövegrész helyébe az

„a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény” szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az R. 7. § c) pontja, valamint az R. 8/C–8/D. §-a.
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2. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

5. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Vhr.) a következõ 1/D. §-sal és az azt megelõzõ, az „(A Bt. 9. §-ához)” szöveggel egészül ki:

„(A Bt. 9. §-ához)

1/D. § A koncessziós pályázatra kijelölhetõ zárt területekre a Bt. 9. § (4) bekezdése szerinti közzétételtõl számított

30 napon belül lehet írásban az MBFH-hoz javaslatot benyújtani. A javaslatban meg kell adni a terület Egységes

Országos Vetületi Rendszer (a továbbiakban: EOV) szerinti koordinátákkal történõ pontos körülhatárolását, az ásványi

nyersanyag megnevezését, valamint a geotermikus energia esetében az erre történõ utalást.”

6. § A Vhr. 2. § (3c) és (3d) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3c) A minõsítõ bizottság tagja:

a) az államháztartásért felelõs miniszter egy képviselõje,

b) az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter egy képviselõje,

c) a miniszter egy képviselõje, valamint

d) a koncesszióköteles tevékenység vonatkozásában szakértelemmel, valamint a földtani szakértõi tevékenység

folytatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott mesterképzésben vagy egyetemi

szintû alapképzési szakon szerzett, szakirányú szakképzettséggel és legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkezõ

két személy.

(3d) A minõsítõ bizottság tagjainak személyére a miniszter felkérése alapján a (3c) bekezdés a) pontja szerinti esetben

az államháztartásért felelõs miniszter, a (3c) bekezdés b) pontja szerinti esetben az állami vagyon felügyeletéért felelõs

miniszter, a (3c) bekezdés d) pontja szerinti esetben az MBFH elnöke tesz javaslatot a miniszternek.”

7. § A Vhr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bányajáradék számításának alapjául

a) az ásványi nyersanyagnak

aa) a kutatási területrõl, bányatelekbõl vagy meddõhányóból kitermelt,

ab) a torlatból vagy hordalékból vízjogi engedély alapján kitermelt,

ac) a Bt. 3. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti hatósági engedély alapján kitermelt, továbbá a Bt. 3. § (1a) bekezdés

b) pontja alapján kitermelt és a katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet megszûnését követõen más célra felhasznált,

hasznosított vagy értékesített,

ad) szénhidrogén esetében – beleértve a vízjogi (üzemeltetési) engedéllyel rendelkezõ víztermelõ kutakból kitermelt

és értékesített vagy hasznosított szénhidrogént és egyéb ásványi nyersanyagot is – a kútfejen méréssel vagy ennek

hiányában a kútfejre visszaszármaztatással meghatározott,

ae) a föld alatti gáztárolóban lévõ és a Bt. 3. § (1) bekezdése alapján az engedélyes tulajdonába került párnagáz

mennyisége után keletkezett, vagy

b) a kinyert geotermikus energia kútfejen méréssel meghatározott

értékét kell figyelembe venni.”

8. § A Vhr. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § (1) A nyílt területre vonatkozó kutatási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kutatási terület közigazgatási megjelölését, az EOV rendszer szerinti koordinátákkal történõ lehatárolását,

a kutatás mélységi lehatárolását (a kutatási terület alaplapját), szilárd ásványi nyersanyag esetében a kért kutatási

területtel lefedett ingatlanok helyrajzi számát, és

b) a kutatni tervezett ásványi nyersanyag megnevezését.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a kutatási terület Egységes Országos Térképrendszerben készült, legfeljebb 1:100 000

méretarányú térképét. A térképen ábrázolni kell a kutatási terület határvonalát a határpontok számozásával.

(3) Kutatás nem engedélyezhetõ

a) annak, aki a korábbi kutatási jogadománya vagy engedélye alapján vállalt, és a kutatási mûszaki üzemi tervben

számára engedélyezett kutatási tevékenységét a kérelmezett területen neki felróhatóan a kérelem benyújtását

megelõzõ 5 éven belül nem teljesítette;
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b) a bányavállalkozónak 5 éven belül arra a területre, amelyet a bányavállalkozó már megkutatott, és a kutatás

eredményérõl készült zárójelentést a bányafelügyelet jogerõs és végrehajtható határozatban elfogadta;

c) a kérelmezett terület azon részére vagy arra az ásványi nyersanyagra, amelyre vonatkozóan a jog megadása már

megállapított bányászati jogot sértene.

(4) A kutatási jogot engedélyezõ határozatnak tartalmaznia kell a kutatási területet a sarokpontok koordinátáival,

és azt, hogy mely ásványi nyersanyag kutatására biztosít jogot.

(5) A földtani szerkezetek megismerésére irányuló kutatás engedélyezésére az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat kell

megfelelõen alkalmazni.”

9. § A Vhr. 6/D. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a kutatás felhagyott földalatti bánya bányatérségein keresztül, valamint azok igénybevételével történõ

bányabeli módszerek alkalmazására is irányul, a mûszaki üzemi tervnek tartalmaznia kell a bányatérségek

újranyitásának, biztosításának, járásra, szállításra, munkavégzésre történõ alkalmassá tételének, szellõztetésének,

világításának, víztelenítésének, továbbá végleges felhagyásának és lezárásának a tervét és a kutatási munkálatok,

valamint az ahhoz igénybevett bányatérségek biztonsága érdekében elvégzendõ feladatok tételes költségtervét.”

10. § A Vhr. 6/E. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A kutatási idõszak meghosszabbítását a bányafelügyelet akkor engedélyezi, ha a bányavállalkozó igazolja, hogy

a kutatást az engedélyezett határidõig – a hatóságnak az eljárás lefolytatásával összefüggõ, az arra jogszabály alapján

nyitva álló határidõn belül folytatott tevékenysége szerinti idõtartamot ide nem értve – a bányavállalkozó önhibáján

kívül a hatóság döntése, intézkedése vagy mulasztása miatt nem tudja befejezni.”

11. § A Vhr. a következõ 6/F. §-sal egészül ki:

„6/F. § (1) A Bt. 22/C. §-a szerinti szénhidrogén bányatelek ismételt kutatása esetén a kutatási mûszaki üzemi terv

tartalmára a 6/D. § rendelkezéseit, a kutatási mûszaki üzemi terv engedélyezése tekintetében pedig a 6/E. §

(1) bekezdését, valamint (4) és (5) bekezdését kell alkalmazni. Az ismételt kutatási mûszaki üzemi terv jóváhagyása

során a bányafelügyelet kötelezõen elvégzendõ kutatási tevékenységet is elõírhat.

(2) A szénhidrogén bányatelek ismételt kutatása esetén a kutatási idõszak 6/E. § (6) bekezdése szerinti hosszabbítása

nem kérhetõ és a 7. § nem alkalmazható.”

12. § A Vhr. 7. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Bt. 22. § (10) bekezdése szerinti megállapodást a bányafelügyelet akkor hagyja jóvá, ha abból egyértelmûen

megállapíthatóak

a) a felek közötti felelõsségi viszonyok,

b) az ásványvagyon-gazdálkodásra, a biztonság és tulajdon védelmére vonatkozó szempontok érvényesülése,

továbbá

c) az együttmûködési megállapodás megkötésére vonatkozó indokoltság fennállása.”

13. § A Vhr. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kutatási zárójelentést két példányban kell benyújtani, amelyet földtani szakértõnek kell ellenjegyezni.”

14. § A Vhr. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A bányavállalkozó, valamint a Bt. 3. § (1a) bekezdésében meghatározott személy, az adott évben kitermelt ásványi

nyersanyag mennyiségét és minõségét köteles a tárgyévet követõ év február 28-ig a bányafelügyeletnek bejelenteni.

A bejelentést földtani szakértõvel kell ellenjegyeztetni.”

15. § A Vhr. 12/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„12/A. § (1) Az üzemszerû kitermelés megkezdésére a Bt. 26/A. § (4) bekezdése szerinti öt éves határidõt a bányatelket

megállapító határozat jogerõssé és végrehajthatóvá válásának napjától kell számítani. Az üzemszerû kitermelés

megkezdésére elõírt határidõ meghosszabbítása iránti kérelmet a határidõ lejárta elõtt kell a bányafelügyelethez

benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a meghosszabbítás idõtartamának megjelölését és
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b) az üzemszerû kitermelés megkezdése elmulasztásának indokát.

(3) A bányafelügyelet a meghosszabbítás iránti kérelmet elutasítja, ha a bányavállalkozónak koncessziós díj,

bányajáradék, felügyeleti díj vagy jogerõs és végrehajtható bírság vagy térítési díj tartozása van.

(4) A bányafelügyelet határozatában dönt a meghosszabbítás idõtartamáról és a fizetendõ térítés mértékérõl.

A bányavállalkozó a határozatban, a kitermelés megkezdésére megállapított határidõn belül jogosult a kitermelési

tevékenységet a jóváhagyott mûszaki üzemi tervnek megfelelõen megkezdeni.

(5) Az üzemszerû kitermelés (4) bekezdés szerinti megkezdésének idõpontjáig fizetendõ térítés éves mértéke

a) ha a bányatelekben nyilvántartott kitermelhetõ ásványvagyon mennyisége az egymillió m3-t nem haladja meg, az

összesen kitermelhetõ ásványvagyon értékének 0,5‰-e,

b) ha a bányatelekben nyilvántartott kitermelhetõ ásványvagyon mennyisége az egymillió m3-t meghaladja, az

egymillió m3 ásványvagyon érték 0,5‰-ének és az egymillió m3 feletti rész 0,1‰-ének az összege.

(6) Az ásványvagyon értékét az ásványi nyersanyag – az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos

értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló kormányrendeletben meghatározott –

fajlagos értékének és az (5) bekezdésben meghatározott ásványvagyon mennyiségnek a szorzataként kell kiszámítani.

(7) A térítésfizetési kötelezettség az üzemszerû kitermelés megkezdésére elõírt határidõ leteltét követõ naptól

keletkezik. A fizetendõ térítést, amennyiben a térítésfizetési kötelezettség nem a tárgyév kezdõnapjától keletkezik,

a törtidõszak figyelembevételével kell meghatározni. A törtidõszakra vonatkozó számítást kell alkalmazni akkor is, ha

az üzemszerû kitermelést a tárgyévben megkezdik.

(8) A törtidõszakra vonatkozó térítés mértékét úgy kell kiszámítani, hogy a törtidõszakként figyelembe vehetõ napok

számát osztani kell 365-tel, és az így kapott számot az (5) bekezdés szerint meghatározott térítés mértékével meg kell

szorozni.

(9) A bányavállalkozó az üzemszerû kitermelés megkezdéséig az (5) bekezdésben meghatározott térítést, az

üzemszerû kitermelés megkezdését követõen pedig a Bt. 20. §-a szerinti bányajáradékot fizeti.

(10) A megállapított térítési díjat a 4. § (5) bekezdésében foglalt gyakorisággal és idõpontoknak megfelelõen kell

megfizetni.”

16. § A Vhr. 12/B. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Eredménytelen pályázat esetében a pályázatot a bányafelügyelet ismételten meghirdeti. A pályázat ismételt

eredménytelensége esetén a bányafelügyelet megkeresi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-t (a továbbiakban:

MNV Zrt.) azzal, hogy a megkeresés kézhezvételétõl számított 20 napon belül igényt jelenthet be a bányatelek

bányászati jogára. Az MNV Zrt. igénybejelentése esetén az MBFH a bányászati jog új jogosítottjaként az MNV Zrt.-t

jelöli ki.”

17. § A Vhr. 17. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A szüneteltetési mûszaki üzemi tervhez mellékelni kell a 13. § (2) bekezdése szerinti okiratot, ha a szüneteltetés

alatt a bányavállalkozó – a kitermelés kivételével – olyan tevékenységet kíván folytatni, amely idegen ingatlan

igénybevételével jár.”

18. § (1) A Vhr. 19/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelõje vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó

tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és

korlátozások teljesülését veszélyeztetné. A biztonsági övezetre elõírt tilalmak és korlátozások megtartását az

üzemeltetõ vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenõrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban

elõírt állapot visszaállítására intézkedni. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági

intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.”

(2) A Vhr. 19/A. § (8) bekezdése a következõ e) és f) ponttal egészül ki:

(Nyomvonaljellegû kõolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb

gáz és gáztermék vezeték keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetõjének egyetértése szükséges. A keresztezõ,

megközelítõ létesítmény beruházójának, építtetõjének gondoskodnia kell:)

„e) a tényleges kivitelezési munkálatok elõtt – a kivitelezõvel egyeztetve – legalább két nappal az üzemeltetõ írásbeli

értesítésérõl, a nyomvonal jellegû létesítmény biztonsági övezetén belüli földmunka pontos helyének és

idõpontjának (óra, nap) megadásával,
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f) a megközelített létesítmény biztonsági övezetén belül végzett földmunka során az építés felelõs mûszaki

vezetõjének jelenlétérõl.”

(3) A Vhr. 19/A. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) Az üzemeltetõ a (8) bekezdés szerinti egyetértés megadását feltételekhez kötheti. A keresztezett, megközelített

létesítmény biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az üzemeltetõ vagy megbízottja

szakmai felügyelete mellett végezhetõ. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni

nem lehet.”

19. § A Vhr. 22. § (9)–(11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési tervének tartalmaznia kell:

a) a kút tulajdonosának nevét és tulajdonjogának igazolását;

b) a kút geodéziai adatait (X, Y, külszíni Z koordinátái EOV rendszerben), az érintett ingatlan helyrajzi számát;

c) a kút szerkezetére, állapotára vonatkozó mûszaki leírást, azon belül

ca) a talpmélységet,

cb) a harántolt rétegek jellemzõ adatait,

cc) a béléscsõ-rakatok adatait (saruállás, átmérõk, falvastagságok) és a cementpalást adatait, a béléscsõ- és

gyûrûsterek feltöltésére vonatkozó adatokat,

cd) a cementdugók, mechanikus dugók elhelyezési mélységére, állapotára vonatkozó adatokat,

ce) a kutat feltöltõ folyadék adatait,

cf) a kút- és lyukfej-szerelvény adatait,

cg) a kúton mért nyomásadatokat,

ch) a kútkörzet adatait;

d) a fúrás mélyítésének eredeti célját;

e) a tájrendezésre tervezett használaton kívüli mélyfúrás környezetre gyakorolt hatását;

f) a tervezett tájrendezési feladatokat és ezek ütemezését, valamint befejezésének várható idõpontját;

g) a tájrendezést követõen még várható bányakárok megelõzéséhez szükséges esetleges intézkedések, illetve

monitoring-rendszer leírását;

h) a mélyfúrás környezetének megóvására szolgáló mûszaki-biztonsági intézkedéseket;

i) a tájrendezés során megszüntetésre, lebontásra tervezett létesítmények, berendezések ismertetését;

j) a mélyfúrási dokumentációk jegyzékét;

k) az esetlegesen visszamaradó ásványvagyonról készített kimutatást;

l) a mélyfúrás geodéziai adatainak térképen történõ ábrázolását is.

(10) Annak megállapítására irányuló kérelemnek, hogy a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás és kút

bányászati célra már nem alkalmas, a (9) bekezdés a)–d) pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell a hasznosításra

vonatkozó javaslatot is.

(11) A Bt. 36. § (7) bekezdése alapján a bányafelügyelet a (9) bekezdés a), b) pontjában, c) pont ca), cd), cg) alpontjában

és d) pontjában foglalt adatokat tartja nyilván.”

20. § A Vhr. 23/A. § (6a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6a) A Bt. 38. § (5) bekezdése alapján a szénhidrogén-szállítóvezeték vagy az egyéb gáz és gáztermék vezeték

biztonságának fenntartása érdekében a bányavállalkozó vagy az egyéb gáz és gáztermék vezeték üzemeltetõje

jogosult a 19/A. § (2) bekezdés h) pontja szerinti biztonsági övezetben, illetve mértékhatárok között lévõ fákat,

bokrokat, azok ágait, gyökereit eltávolítani és elszállítani, ha az eltávolított növényzetre az ingatlan tulajdonosa nem

tart igényt, továbbá a biztonsági övezetben elhelyezett, tárolt anyagok biztonsági övezet közvetlen környezetébe

történõ eltávolítására. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelõje vagy használója

a bányavállalkozónak vagy az egyéb gáz és gáztermék vezeték üzemeltetõjének ezen tevékenységét tûrni köteles.”

21. § (1) A Vhr. 25. § (1a) és (1b) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Bt. 41/A. §-a alapján kiszabott bírság összege ötszázezer forintig terjedhet. A bírság ismételten is kiszabható,

ha a bírság megállapításának alapját képezõ jogellenes állapotot a kötelezett határidõre nem szünteti meg. Az

ismételten kiszabott bírság összegének felsõ határa egy millió forintig terjedhet.

(1b) Az (1) és (1a) bekezdés szerinti bírságok mértékének megállapításánál figyelemmel kell lenni a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl
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a) a jogsértés felróhatóságára és

b) a jogsértés veszélyeztetõ jellegére.

(1c) A bányafelügyelet a Bt. 41–41/A. §-ában meghatározott rendelkezéseket megsértõt figyelmeztetésben részesíti,

ha a jogsértés

a) közvetlen veszélyhelyzetet nem eredményezett,

b) kárt nem okozott vagy károkozás esetében a károsult kártérítése a bányafelügyeleti eljárás befejezésig igazolt

módon megtörtént.”

(2) A Vhr. 25. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A bányakapitányság a bányászati jog átruházásához elõírt hozzájárulás iránti, valamint a mûszaki üzemi terv,

illetve módosításának jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása során dönt a bányavállalkozót terhelõ

kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték nagyságáról és teljesítésének módjáról. A kérelemhez

a bányavállalkozó köteles a biztosíték nagyságát alátámasztó költségtervet, és a biztosítékadás módjára vonatkozó

ajánlatot mellékelni. A biztosítékot bányatelkenként vagy geotermikus védõidomonként kell meghatározni.”

(3) A Vhr. 25. § (7a) és (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7a) A zálogjogi vagy óvadéki szerzõdést a bányafelügyelettel kell megkötni. Zálogként vagy óvadékként csak per-,

teher- és igénymentes ingatlan vagy dolog szolgálhat. A bányavállalkozó óvadék esetében a biztosíték összegét

a bányafelügyelet hatósági letéti számlájára is utalhatja.

(8) A biztosíték igénybevételére a bányafelügyelet jogerõs és végrehajtható határozata alapján kerülhet sor.”

22. § A Vhr. 2. § (5) bekezdésében a „kutatási jog nem adományozható” szövegrész helyébe a „kutatási engedély nem

adható” szöveg, a Vhr. 6/B. § (1) és (3) bekezdésében a „kutatási jog adományozására” szövegrész helyébe a „kutatás

engedélyezésére” szöveg, a Vhr. 6/B. § (4) bekezdésében a „kutatási jog adományozása” szövegrész helyébe a „kutatás

engedélyezése” szöveg, a Vhr. 7. § (1) bekezdésében a „kutatási joggal” szövegrész helyébe a „kutatási joggal vagy

kutatási engedéllyel” szöveg, a Vhr. 8. § (2) bekezdés a) pontjában a „kutatási jogot adományozó” szövegrész helyébe

a „kutatást engedélyezõ” szöveg, a Vhr. 19/A. § (2) bekezdés h) pontjában az „a szénhidrogén-bányászatban használt

technológiai létesítmények, a szállítóvezeték részét képezõ állomások és fáklyák” szövegrész helyébe az

„a szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmények, az elosztóvezeték, a szállítóvezeték részét

képezõ állomások és fáklyák” szöveg, a Vhr. 30. § (4) bekezdésében a „bányabiztonsági” szövegrész helyébe

a „biztonsági” szöveg lép.

23. § Hatályát veszti a Vhr. 1/A. §-a, a Vhr. 3. § (2) bekezdés d) pontja, a Vhr. 3. § (5) bekezdése, a Vhr. 4. § (6) bekezdése, a Vhr.

6/C. §-a, a Vhr. 6/E. § (7)–(8) bekezdése, a Vhr. 7. § (3) bekezdése, a Vhr. 11/A. § (2) bekezdés d) pontja, a Vhr. 13. §

(3) bekezdés i) pontjában a „valamint a hulladékgazdálkodási tervet” szöveg, a Vhr. 13. § (3) bekezdés j) pontja, a Vhr.

14. § (4) bekezdésében a „legalább 60 nappal” szövegrész, a Vhr. 17. § (1) bekezdésében a „legalább 60 nappal”

szövegrész, a Vhr. 17. § (5) bekezdése, a Vhr. 21/A. § (1) bekezdés c) pontja, a Vhr. 21/A. § (5) bekezdése, a Vhr. 22. §

(12) bekezdése, a Vhr. 24. § (1) bekezdése, a Vhr. 26. § (9) bekezdése.

3. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum

rendelet) 3. § (5) bekezdése a következõ s) ponttal egészül ki:

(A Hivatal elsõ fokú hatáskörébe tartozik:)

„s) a Bt. 26/A. § (6) bekezdése, valamint a Bt. 42/R. § (1) bekezdése szerinti pályázat lebonyolítása és a bányatelekben

fennálló bányászati jog új jogosítottjának, valamint az új tárolási engedély engedélyesének kijelölése.”

(2) A Statútum rendelet 4/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Kormány a bányafelügyelet polgári felhasználású robbanóanyagok

a) forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy

a robbanóanyagok tárolására szolgáló építmények védelmének, õrzésének technikai eszközei, az õrzés-védelem

személyi feltételei biztosítottak-e, a robbanóanyagok tárolási körülményei és az ezekrõl vezetett nyilvántartások

megfelelõek-e – elsõfokú eljárásban a tevékenység szerint területileg illetékes megyei, fõvárosi

rendõr-fõkapitányságot, másodfokú eljárásban az Országos Rendõr-fõkapitányságot,

b) gyártására, tárolására, felhasználására, megsemmisítésére vonatkozó engedélyezési eljárásában, ha a tevékenység

végzése védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlangban vagy barlang védõövezetén történik vagy
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ezekre közvetlen hatással van, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes

környezethasználati engedély nem szükséges, – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet

védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további

feltételek mellett megfelel-e – elsõfokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget,

másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget,

c) forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy

a robbanóanyagok tárolására szolgáló építmények megfelelnek-e a tûzvédelmi elõírásoknak – elsõfokú eljárásban

a tevékenység szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget, másodfokú eljárásban a megyei katasztrófavédelmi

igazgatóságot, a fõváros területén a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot

szakhatóságként jelöli ki.”

(3) A Statútum rendelet 4/A. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Kormány a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és

használatbavételének engedélyezésére irányuló eljárásban]

„a) a létesítésre vonatkozó tûzvédelmi elõírások érvényre juttatása kérdésében elsõfokú eljárásban

a katasztrófavédelmi kirendeltséget, másodfokú eljárásban a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, a fõváros

területén a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot,”

(szakhatóságként jelöli ki.)

(4) A Statútum rendelet 4/A. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány a bányászati hulladékkezelõ létesítmények bezárási eljárásában – ha a bezárást nem mûszaki üzemi terv

jóváhagyásával engedélyezik –)

„b) a katasztrófavédelmi elõírásoknak való megfelelõség szakkérdésében az elsõfokú eljárásban a katasztrófavédelmi

kirendeltséget, a másodfokú eljárásban a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, a fõváros területén a Fõvárosi

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot”

(szakhatóságként jelöli ki.)

(5) A Statútum rendelet 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i

2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérõl, valamint

a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi

irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének,

c) a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK,

a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet

módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikk (1) bekezdésének,

23. cikkének, 25. cikk (1) bekezdésének és 27. cikkének

való megfelelést szolgálja.”

(6) A Statútum rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(7) A Statútum rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(8) A Statútum rendelet 4/A. § (1) bekezdésében a „Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal” szövegrész helyébe

a „Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal” szöveg lép.

(9) Hatályát veszti a Statútum rendelet 3. § (5) bekezdés h) pontjában az „és alkalmazásának ellenõrzése” szövegrész és

a Statútum rendelet 4/A. § (5) bekezdése.

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

25. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

142. § (4) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:

[Az (1)–(3) bekezdések szerinti kérelemhez mellékelni kell:]

„j) befolyást szerezni kívánó vállalkozás esetében a vállalkozás létrejöttére irányadó jog szerinti nyilvántartásba

vételért felelõs hatóság által kiállított igazolást a vállalkozás nyilvántartásba vételérõl és a nyilvántartott adatokról,

valamint a tényleges tulajdonosnak a megnevezését olyan nem szabályozott tõzsdén jegyzett társaság esetében,

amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi

CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhetõ.”
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5. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás

módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

26. § Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának

meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet a 8. §-t követõen a következõ alcím címmel és 8/A. §-sal

egészül ki:

„Az ásványi nyersanyagok megnevezése és meghatározása
8/A. § Az ásványi nyersanyagok megnevezését és meghatározását az 1/a. és 1/b. melléklet tartalmazza.”

6. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) A 21. § (1) bekezdése a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

(3) A 24. § (5) bekezdése és az 1. melléklet 1. pontja az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak

vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) és

(2) bekezdésének és 4. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A Statútum rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat A:9. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(Bevonás és közremûködés feltétele)

(9.) „1. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati
engedély nem szükséges, kivéve a belterületi földgázelosztó vezetéket és az egy ingatlant ellátó
geotermikus energiát kinyerõ, hasznosító létesítményt.
2. Ha a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 1. § (3) bekezdésében foglalt vizsgálatra az
eljárást megelõzõen más hatósági eljárásban nem került sor, az alábbi létesítmények esetében:
a) geotermikus energiát kinyerõ, hasznosító létesítmény nem ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis
védõövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen 20 MW villamos teljesítmény
alatt, kivéve az egy ingatlant ellátó létesítményeket;
b) külterületi földgáz elosztóvezeték 40 barra tervezett üzemi nyomás alatt;
c) földgáz felszíni és felszín alatti tárolója és egyéb égethetõ gázok felszín alatti tárolója védett természeti
területen, Natura 2000 területen 50–500 m3 össztároló-kapacitás között; nem védett természeti területen,
nem Natura 2000 területen, egyéb éghetõ gázok (nem földgáz) esetében 50–10 000 m3

össztároló-kapacitás között; nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, földgáz esetében
50–20 000 m3 össztároló-kapacitás között;
d) mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel nem vízbázis védõövezetén, nem védett természeti területen,
nem Natura 2000 területen és nem barlang védõövezetén;
e) kõolaj-, kõolajtermék tároló létesítmény nem vízbázis védõövezetén, nem barlang védõövezetén,
nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen és belterületen védett természeti területen
100 000 tonna tárolókapacitás alatt.”

2. A Statútum rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következõ sor lép:

(A B C D

Bevonás és közremûködés
feltétele

Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban)

„13. „A” osztályú bányászati
hulladékkezelõ
létesítmény építési és
használatbavételi
engedélyezési
eljárásában

belsõ vészhelyzeti terv
megfelelõségének
kérdésében

katasztrófavédelmi
kirendeltség

megyei, fõvárosi
katasztrófavédelmi
igazgatóság”
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2. melléklet a 411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A Statútum rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat G:5 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(Feltárásra és kitermelésre készített mûszaki üzemterv jóváhagyása,
módosítása, szüneteltetési mûszaki üzemi terv jóváhagyása)

(Ha a tevékenység vagy beruházás
termõföldön valósul meg.)

„NEM”

2. A Statútum rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat I:1 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(I.)

(1.) „Bányabezárási mûszaki üzemi terv jóváhagyása, módosítása; bányabezárás,
tájrendezés végrehajtása, bányászati tevékenység befejezése”

A Kormány 412/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
55/2011. (IV.12.) Korm. rendelet módosításáról

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény

15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:

1. § A Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet

9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) Az elektronikus utalványokat a juttatás évét követõ második naptári év május 31-ig kell felhasználni. A fel nem

használt elektronikus utalványok lejártnak minõsülnek, amelyek ellenértékét az intézménynek vissza kell fizetnie a

munkáltatónak vagy jogutódjának az elektronikus utalvány lejárata évének június 30. napjáig kivéve, ha a munkáltató

jogutód nélkül megszûnt.”

2. § Ez a rendelet 2012. december 30-án lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2011. évben juttatott elektronikus

utalványokra is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 81/2012. (XII. 28.) BM rendelete
az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggõ törvények módosításáról szóló törvénnyel
összefüggésben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény egyes miniszteri rendeleti szintû végrehajtási rendeleteinek módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés

15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pont bc) és bd) alpontjában kapott

felhatalmazás alapján,

az 5. és 19. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

342. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erõforrások miniszterével egyetértésben,

a 8. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(2) bekezdés 14. és 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

342. § (2) bekezdés 9. és 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény 81. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

342. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

342. § (2) bekezdés 1., 7., 8. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

342. § (2) bekezdés 4. és 7. pontjában, továbbá (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

342. § (2) bekezdés 3., 4. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. 88. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a fegyveres szervek

hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9. pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

342. § (2) bekezdés 6., 11. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a polgárõrségrõl és a polgárõri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § g) pontjában

és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 20. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

342/A. §-ában, valamint az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában és az

Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyûlés

elnöke véleményének kikérésével,
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az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 37. § d), e), l, n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következõket rendelem el:

1. A büntetés-végrehajtási szervezetre vonatkozó kártérítési eljárás egyes szabályairól szóló

8/1997. (III. 26.) IM rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezetre vonatkozó kártérítési eljárás egyes szabályairól szóló 8/1997.

(III. 26.) IM rendelet.

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési

felelõsségérõl szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása

2. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelõsségérõl

szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya a rendõrségre, a büntetés-végrehajtási szervezetre, a hivatásos katasztrófavédelmi szervre

(a továbbiakban együtt: fegyveres szervek) és a fegyveres szervek hivatásos állományának tagjaira terjed ki.”

3. § Az R1. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az eljáró szerv tisztázza a határozathozatalhoz szükséges tényállást, ennek keretében vizsgálja

a) a kár összegét,

b) azt, hogy a kár a dolog rongálódásával, megsemmisülésével, használhatatlanná válásával vagy elvesztésével

következett be,

c) a károkozó személy kötelezettségszegõ magatartása és a kár keletkezése közötti ok-okozati kapcsolatot, és

d) a felróhatóság mértékének megítélését alátámasztó tényeket.”

4. § Az R1. 11. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a rendelkezésre álló adatok a tényállás tisztázásához nem elegendõek, az eljáró szerv bizonyítási eljárást

folytat le.”

5. § Az R1. 15. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a határozat az eredeti állapot helyreállítására kötelezést tartalmaz, rendelkezni kell a helyreállítás lehetséges

módjáról.”

6. § (1) Az R1.

a) 3. § (1) bekezdésében az „az 5000 Ft-ot nem haladja meg” szövegrész helyébe az „a köztisztviselõi illetményalap

50%-át nem haladja meg”;

b) 31. § (2) bekezdésében az „az 100 000 Ft-ot” szövegrész helyébe az „a 3 000 000 Ft-ot”;

c) 45. § (1) bekezdésében a „már megállapított járadéka emelésére” szövegrész helyébe a „2012. január 1-je elõtt

megállapított járadéka emelésére”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 36. § (1) bekezdésben a „– a hivatásos önkormányzati tûzoltóság esetében a Tûzoltóság Országos

Parancsnokához –” szövegrész.

3. A különleges eszközök és módszerek engedélyezésérõl és igénybevételérõl szóló

26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet módosítása

7. § A különleges eszközök és módszerek engedélyezésérõl és igénybevételérõl szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet

2. § (1) bekezdése a következõ 4a. ponttal egészül ki:

[A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem)]

„4a. az ORFK Bûnügyi Fõigazgatóság Kiemelt Életellenes Ügyeket Felderítõ Fõosztály fõosztályvezetõje,”

[terjeszthetik elõ.]

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám 37749



8. § A különleges eszközök és módszerek engedélyezésérõl és igénybevételérõl szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet

3. § (1) bekezdésében a „helyi bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság” szöveg lép.

4. A közterület-felügyelõk egyenruha-ellátásáról, a felügyelõi jelvényrõl és szolgálati igazolványról szóló

46/1999. (XII. 8.) BM rendelet módosítása

9. § (1) A közterület-felügyelõk egyenruha-ellátásáról, a felügyelõi jelvényrõl és szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.)

BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § A felügyelõi jelvény és a szolgálati igazolvány leírását a 2. számú melléklet tartalmazza.”

(2) Az R2. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A munkáltató haladéktalanul kezdeményezi a rendõrségnél a szolgálati igazolvány bevonását, ha tudomására jut

a felügyelõ alkalmazását kizáró bármely körülmény.”

(3) Az R2. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. § (1) Az R2.

a) 10. § (3) bekezdésében az „az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak (a továbbiakban: IRM)” szövegrész

helyébe az „a rendõrségnek”;

b) 10. § (3) és (4) bekezdésében az „az IRM” szövegrész helyébe az „a rendõrség”;

c) 10. § (3) bekezdésében az „Az IRM” szövegrész helyébe az „A rendõrség”;

d) 10/A. § (2) bekezdésében az „az IRM-nek” szövegrész helyébe az „a rendõrségnek”;

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a közterület-felügyelõk egyenruha-ellátásáról, a felügyelõi jelvényrõl és szolgálati igazolványról szóló

46/1999. (XII. 8.) BM rendelet

a) 2–8. §-a,

b) 12. §-a,

c) 1. számú melléklete.

5. 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 módosítása

11. § Hatályát veszti 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 21. §

(4) bekezdésében a „berendelt,” szövegrész.

6. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól és a bûncselekmények

parancsnoki nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet módosítása

12. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól és a bûncselekmények parancsnoki

nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet

a) 1. § (2) bekezdés c) pontjában a „Rendõrtiszti Fõiskola fõigazgatója” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közszolgálati

Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja”;

b) 1. § (2) bekezdés c) pontjában a „berendeltek” szövegrész helyébe a „vezényeltek”;

c) 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának (a továbbiakban: RSZVSZ)”

szövegrész helyébe a „Nemzeti Védelmi Szolgálat”;

d) 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „berendelt” szövegrész helyébe a „vezényelt”;

e) 1. § (2) bekezdés f) pontjában az „az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szövegrészek helyébe az

„a Belügyminisztérium”;

f) 1. § (2) bekezdés f) pontjában a „berendelt vagy vezényelt” szövegrész helyébe a „vezényelt”;

g) 1. § (2) bekezdés f) pontjában az „IRM SZMSZ” szövegrész helyébe a „BM SZMSZ”;

h) 2. § (3) bekezdésében a „Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közszolgálati

Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar”;

i) 5. § (1) és (2) bekezdésében az „az IRM SZMSZ-ében” szövegrészek helyébe az „a BM SZMSZ-ében”

szöveg lép.
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7. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló

32/2005. (VI. 30.) BM–OM együttes rendelet módosítása

13. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.)

BM–OM együttes rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az „az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendészeti szakközépiskoláira” szövegrész

helyébe az „a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 36. § (1) bekezdésében

meghatározott, a rendvédelmi szervek részére létesített köznevelési intézményekre”;

b) 1. § (2) bekezdés c) pontjában a „berendelt” szövegrész helyébe a „vezényelt”;

c) 10. § (1) bekezdésében az „az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szövegrész helyébe az

„a Belügyminisztérium”;

d) 25. §-ában az „az igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „a belügyminiszter”

szöveg lép.

(2) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.)

BM–OM együttes rendelet

a) 1. § (2) bekezdés c) pontjában az „a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.)

15–17. §-aiban megfogalmazott iskolai” szövegrész helyébe az „az Nkt. 61. §-ában és 66. §-ában megfogalmazott

szakképzettséggel, iskolai”;

b) 2. §-ában az „A Kt. 102–104. §-ában” szövegrész helyébe az „Az Nkt. 83–85. §-ában”;

c) 2. §-ában az „az Országos Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: ORFK) vezetõje gyakorolja.” szövegrész helyébe

az „a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola, a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola és a Szegedi Rendészeti

Szakközépiskola vonatkozásában az Országos Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: ORFK) vezetõje, az

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola vonatkozásában a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és

Tudományszervezési Fõigazgatóság vezetõje gyakorolja.”;

d) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésének nyitó szövegrészében, valamint 15. § (3) bekezdésében az „a Kt.”

szövegrész helyébe az „az Nkt.”;

e) 3. § (2) bekezdésében

ea) az „a Kt. 19. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Nkt. 63. § (1) bekezdésében”,

eb) az „a Kt. 19. §-ának (8) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Nkt. 62. § (2) bekezdésében”;

f) 4. § (1) bekezdésében az „a Kt. 122. §-ának (7) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Nkt. 36. §

(2) bekezdésében”;

g) 5. §-ában az „a Kt. 10–12. §-aiban” szövegrész helyébe az „az Nkt. 45. §-ában és 46. §-ában”;

h) 15. § (3) bekezdésében az „a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)” szövegrész

helyébe az „a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény”

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló

32/2005. (VI. 30.) BM–OM együttes rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében szereplõ „A hivatásos állományú pedagógust is megilletik a Kt. 19. §-ának (5) és

(6) bekezdésében foglalt jogok.”

b) 18. § (3) bekezdésében az „az Szt. 17. §-a (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen,”

szövegrész.

8. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi

Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása

14. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló

11/2006. (III. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A III. Rész rendelkezéseit a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos

állományának tagjaira is alkalmazni kell.”
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15. § Az R3. a következõ III. résszel egészül ki:

„III. Rész
A MÉLTATLANSÁGI ELJÁRÁS
42. § A méltatlansági eljárásban résztvevõk jogállására, jogaira, az eljárás menetére, a bizonyítás szabályaira az I. Rész

2. §-át, 4. §-át, 11. §-át, 13–15. §-át, valamint 18–25. §-át – a III. Részben meghatározott eltérésekkel – megfelelõen

alkalmazni kell.

43. § (1) A méltatlansági eljárás elrendelésére jogosult állományilletékes parancsnok – tábornok esetében a miniszter –

(a továbbiakban: elrendelésre jogosult vezetõ) a rendelkezésre álló adatok alapján mérlegeli, hogy a hivatásos

állomány tagjának szolgálaton kívüli magatartása alkalmas lehet-e a Hszt. 56. § (2) bekezdés e) pontjában

meghatározott méltatlansági ok megállapítására.

(2) A méltatlansági eljárásban a vizsgálat lefolytatására az elrendelésre jogosult vezetõ a vizsgálót a méltatlansági

eljárás elrendelésével egyidejûleg bízza meg a tényállás megállapítása és a méltatlanságot vagy annak hiányát

megalapozó körülmények tisztázásához szükséges bizonyítékok felderítése érdekében.

(3) Az ügy vizsgálójának kijelölésére és az összeférhetetlenségi okokra a 14. § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni

kell.

44. § (1) A vizsgálat során össze kell gyûjteni mindazokat a bizonyítékokat, amelyek alapján az elrendelésre jogosult

vezetõ dönthet a méltatlanság kérdésében.

(2) A vizsgáló a vizsgálat befejezésekor jelentést készít, amelyben összefoglalja megállapításait, a kifogásolt

magatartás elkövetését, valamint a Hszt. 56. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott feltételek fennállását

bizonyító tényeket, következtetéseket és ezek alapján javaslatot tesz a döntésre. Jelentését a vizsgálat befejezését

követõ öt napon belül megküldi az elrendelésre jogosult vezetõnek.

45. § (1) Amennyiben az állományilletékes parancsnok hozza létre a bizottságot és a feltételeknek megfelelõ személy

nincs a fegyveres szervnél, a bizottsági tagot – az állományilletékes parancsnok megkeresésére – az állományilletékes

parancsnok szolgálati elöljárója jelöli ki az irányítása alatt álló állományból.

(2) Az elrendelésre jogosult vezetõ a vizsgáló jelentésének kézhezvételét követõ öt munkanapon belüli idõpontra

összehívja a bizottság ülését.

(3) A bizottság az ülésén a bizonyítékokat értékeli, további bizonyítást folytathat le, iratokat kérhet be, tanúkat

hallgathat meg, szemlét tarthat.

(4) A bizottság ülésén a tagoknak együttesen kell jelen lenniük. A bizottság eljárásáról és tanácskozásáról

jegyzõkönyvet kell felvenni.

(5) A bizottság eljárásához szükséges feltételek biztosításáról, a bizonyítékok beszerzésérõl, a meghallgatni kívántak

kiértesítésérõl az elrendelésre jogosult vezetõ a vizsgáló útján gondoskodik.

(6) A bizottság az ülésén a meghallgatást követõen zárt tárgyaláson, szótöbbséggel dönt a méltatlanság fennállásáról

vagy hiányáról. Döntését jegyzõkönyvbe foglalja, amely tartalmazza a méltatlanná válás kérdésében hozott döntést,

az azt megalapozó tényállást és a döntés indokait. A bizottság a jegyzõkönyvet – a határozathozatal érdekében –

haladéktalanul megküldi az elrendelésre jogosult vezetõnek.

46. § Az eljárásra jogosult vezetõ az eljárás megszüntetésérõl, vagy a méltatlanság megállapításáról szóló határozatát

a bizottság érdemi döntést tartalmazó jegyzõkönyvének kézhezvételét követõ három munkanapon belül hozza meg.

47. § (1) A méltatlansági eljárás alá vont a vizsgáló személye vagy a bizottság tagjai ellen az ügyben való érintettség

miatt elfogultságot jelenthet be. Az elfogultságot az elrendelésre jogosult vezetõ három napon belül elbírálja.

(2) Ha az elfogultságot az állományilletékes parancsnokkal szemben terjesztették elõ, azt az állományilletékes

parancsnok elöljárója bírálja el, és szükség esetén az alárendeltségébe tartozó, másik állományilletékes parancsnokot

jelöl ki a bizottság elnökének, vagy az ügyet magához vonva személyesen látja el az állományilletékes parancsnokot

megilletõ hatáskört.”

16. § Az R3.

a) 4. § (6) bekezdésében a „berendelttel” szövegrész helyébe a „Hszt. 49/D. § (1) bekezdés a) pontja alapján

vezényelttel”;

b) 34. § (2) bekezdésében a „berendeltek” szövegrész helyébe az „a Hszt. 49/D. § (1) bekezdés a) pontja alapján

vezényeltek”

szöveg lép.

17. § Hatályát veszti az R3.

a) 1. § (1) bekezdésében az „és szerzõdéses”;

37752 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám



b) 4. § (3) bekezdésében a „berendelt vagy”

szövegrész.

9. A Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézetben a rendõrség és a határõrség hivatásos állományú tagjainak

berendelésével betölthetõ beosztásokról szóló 36/2006. (XII. 26.) IRM rendelet módosítása

18. § Hatályát veszti a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézetben a rendõrség és a határõrség hivatásos állományú tagjainak

berendelésével betölthetõ beosztásokról szóló 36/2006. (XII. 26.) IRM rendelet.

10. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai

alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri egészségi alkalmasságáról,

a szolgálat-, illetve keresõképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló

57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása

19. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,

közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség

megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet

(a továbbiakban: R4.) 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek

Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosítása

20. § Hatályát veszti a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek

Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet 1. §-ában az „és szerzõdéses” szövegrész.

12. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira

vonatkozó munkáltatói jogkörökrõl és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló

61/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

21. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói

jogkörökrõl és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 1. melléklet „B. A belsõ

bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv” alcímében

a „berendeléssel” szövegrész helyébe a „vezényléssel” szöveg lép.

13. A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos

szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjérõl szóló

64/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

22. § A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók

szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjérõl szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.)

a következõ 21/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„14/A. Az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programokban

történõ szakértõi részvétel
21/A. § (1) A hivatásos állománynak a Hszt. 52/A. §-a alapján az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által

finanszírozott fejlesztési programokban szakértõként részt vevõ tagját a szolgálati feladatok ellátása alól a Hszt. 70. §

(1) bekezdés h) pontja alapján mentesíteni kell arra az idõtartamra, amíg a szakértõi tevékenységet ellátja.

(2) A szakértõi tevékenység ellátásának idõtartamára a hivatásos állomány tagja nem jogosult a Hszt. 254. §-ában és

306. §-ában meghatározott pótlékokra.”

23. § Az R5. 29. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A Hszt. 37/C. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az állományilletékes parancsnok a kifogástalan

életvitel ellenõrzése során a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv vizsgálatának eredményét

megállapító határozat kézhezvételét követõ öt munkanapon belül köteles meghallgatni az érintettet a határozat
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indokolásában megjelölt körülményekre és okokra vonatkozóan. Az érintett nyilatkozatát jegyzõkönyvbe kell

foglalni.”

24. § Az R5. 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A hivatásos állomány tagja a Hszt. 56. § (6a) bekezdésében meghatározott esetben a jogerõs ítélet alapján történõ

szolgálati viszony megszüntetésérõl szóló állományparancs kézhezvételét követõen három munkanapon belül

a szolgálati út betartásával írásban kérheti a minisztertõl, hogy az alkalmatlanság megállapításától tekintsen el. Errõl

a jogáról az állományparancs közlésekor tájékoztatni kell a hivatásos állomány tagját.”

25. § (1) Az R5.

a) 1. § (1) bekezdés e) pontjában a „hivatásos és – ha a jogszabály eltérõen nem rendelkezik – szerzõdéses

(a továbbiakban együtt: hivatásos állomány) szolgálati viszonyban állókra.” szövegrész helyébe a „hivatásos

szolgálati viszonyban állókra (a továbbiakban: hivatásos állomány).”;

b) 2. § (4) bekezdés e) pontjában, valamint 6. § (4) bekezdés f) pontjában a „Hszt. 37/B. § (1) bekezdés

ba) alpontjában” szövegrész helyébe a „Hszt. 37/B. § (2) bekezdés a) pontjában”;

c) 14. § (2) bekezdésében a „berendelés” szövegrész helyébe a „vezénylés”;

d) 14. § (5) bekezdésében a „245/D. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „75/B. § (4) bekezdése”;

e) a 19. §-t megelõzõ 12. alcímben szereplõ „Megbízás” szövegrész helyébe „Megbízás helyettesítésre”;

f) a 20. §-t megelõzõ 13. alcímben szereplõ „Vezénylés” szövegrész helyébe „Vezénylés és külföldre vezénylés”;

g) 20. § (2) bekezdésében az „a külföldi szolgálat írásos nyilatkozatban történt önkéntes vállalása alapján külföldi

szolgálatra vezényli.” szövegrész helyébe az „a miniszter, a Hszt. 49/H. § (2) bekezdésében meghatározott,

3 hónapot meg nem haladó idõtartamú külföldre vezénylés esetében az országos parancsnok külföldi szolgálatra

vezényelheti. A külföldre vezényléshez történõ beleegyezésrõl, valamint a Hszt. 49/H. § (3) bekezdésében

meghatározott tájékoztatás tudomásul vételérõl a hivatásos állomány tagja a vezénylést megelõzõen írásban

nyilatkozik.”

h) 23. § (2) bekezdésében a „Hszt. 245/D. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Hszt. 75/B. § (5) bekezdése”;

i) a 24. §-t megelõzõ 17. alcímben szereplõ „Berendelés, más” szövegrész helyébe a „Más”;

j) 24. § (1) bekezdésében

ja) a „berendelést, vezénylést” szövegrész helyébe a „más szervhez vezénylést”,

jb) a „berendelést vagy vezénylést” szövegrész helyébe a „más szervhez vezénylést”;

k) 24. § (2) bekezdésében a „berendelés vagy vezénylés” szövegrészek helyébe a „más szervhez vezénylés”;

l) 24. § (3) bekezdésében

la) a „berendelt vagy vezényelt” szövegrész helyébe a „más szervhez vezényelt”,

lb) a „berendelésének vagy vezénylésének” szövegrész helyébe a „más szervhez vezénylésének”;

m) 33. § (1) bekezdésében az „59. § (1) bekezdés a), c) vagy e) pontjában” szövegrész helyébe az „59. § (1) bekezdés

a) vagy c) pontjában;

n) 34. § (2) bekezdésében az „és a fegyelmi ok” szövegrész helyébe a „ , a fegyelmi ok miatti és a méltatlanság”;

o) 37. § (1) bekezdésében a „szolgálati alá-fölérendeltségi” szövegrész helyébe a „közvetlen irányítási, felügyeleti

vagy ellenõrzési”;

p) 42. § (1) bekezdésében az „és az elsõ tiszti rendfokozatba” szövegrész helyébe az „ , az elsõ tiszti és az elsõ

tábornoki rendfokozatba”;

q) 64. § (2) bekezdés f) pontjában a „fegyelmi eljárással” szövegrész helyébe a „fegyelmi eljárással és a méltatlansági

eljárással”;

r) 64. § (2) bekezdés j) pontjában a „megbízást” szövegrész helyébe a „helyettesítésre történõ megbízást”

szöveg lép.

(2) Az R5.

a) 7. § (4) bekezdésében az „állományilletékes parancsnoka szenior” szövegrész helyébe az „állományilletékes

parancsnok a szenior”;

b) 13. § (1) bekezdésében az „állományilletékes parancsnoka kérelemmel” szövegrész helyébe az „állományilletékes

parancsnok a kérelemmel”;

c) 23. § (3) bekezdésében az „állományilletékes parancsnoka feltételek” szövegrész helyébe az „állományilletékes

parancsnok a feltételek”;
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d) 51. § (3) bekezdésében az „állományilletékes parancsnoka szolgálati” szövegrész helyébe az „állományilletékes

parancsnok a szolgálati”;

e) 58. § (2) bekezdésében az „állományilletékes parancsnoka személyügyi” szövegrész helyébe az „állományilletékes

parancsnok a személyügyi”

szöveg lép.

(3) Az R5.

a) 36. § (1) bekezdésében a „felmentésére nem a Hszt. 56. § (2) bekezdés b) pontja, vagy 57. § (3) és (4) bekezdésében

meghatározott okból” szövegrész helyébe a „felmentésére a Hszt. 66/A. § (1) bekezdés a) pontjában

meghatározott okból”;

b) 36. § (2) és (5) bekezdésében a „tartalékállományban meghagyását” szövegrész helyébe a „tartalékállományban

tartását”;

c) 36. § (2) bekezdésében a „tartalékállományban meghagyás” szövegrész helyébe a „tartalékállományban tartás”;

d) 36. § (5) bekezdésében az „A szolgálati viszonya megszûnéséig, de legfeljebb az azt követõ öt munkanapon belül

az érintett” szövegrész helyébe az „A Hszt. 66/A. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén az

érintett a szolgálati viszony megszûnését megelõzõ tizenöt nappal”

szöveg lép.

26. § (1) Hatályát veszti az R5. 4. § c) pont cd) alpontja.

(2) Hatályát veszti az R5.

a) 2. § (4) bekezdés e) pontjában, 3. § (2) bekezdésében, 6. § (4) bekezdés f) pontjában, valamint 7. § (2) bekezdés

c) pontjában az „és 37/C. §-a”;

b) 4. § a) pont ab) alpontjában a „valamely fegyveres szervnél vagy”;

c) 13. § (2) bekezdésében a „ , vagy az állami vezetõi megbízás megszûnésének”;

d) 17. § (4) bekezdésében a „berendelését,”;

e) 20. § (2) bekezdésében a „miniszter a”;

f) 33. § (3) bekezdésében a „ , valamint e)”, továbbá a „vagy az állami vezetõi kinevezést megelõzõ nappal”;

g) 42. § (1) bekezdésében az „– a tábornoki rendfokozatok kivételével –”;

h) 57. § (1) bekezdés d) pontjában az „és szerzõdéses”

szövegrész.

(3) Hatályát veszti az R5. 47–50. §-a és a 47. §-t megelõzõ alcím.

14. A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos

beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekrõl szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet

módosítása

27. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és

a betöltésükhöz szükséges követelményekrõl szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. melléklete

a 3. melléklet szerint módosul.

28. § (1) Az R6.

a) 1. § (1) bekezdésében

aa) a „szervezési állománytáblázatban” szövegrész helyébe az „állománytáblázatban”,

ab) „A szervezési állománytáblázat” szövegrész helyébe az „Az állománytáblázat”;

b) 1. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében, 1. § (3), (4) és (6) bekezdésében, 2. § (2) bekezdésében az

„A szervezési” szövegrész helyébe az „Az”;

c) 1. § (2) bekezdés i) pontjában, 1. § (4) és (5) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésének záró szövegrészében és 2. §

(3) bekezdésében az „a szervezési” szövegrész helyébe az „az”;

d) 1. § (4) bekezdésében

da) a „szervezési állománytáblázatát” szövegrész helyébe az „állománytáblázatát”,

db) a „szervezési állománytáblázattal” szövegrész helyébe az „állománytáblázattal”;

e) 1. § (5) bekezdésében a „szervezési állománytáblázat” szövegrész helyébe az „állománytáblázat”;

f) 2. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében a „szervezési állománytáblázatot” szövegrész helyébe

„állománytáblázatot”;
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g) 3. §-ának nyitó szövegrészében a „szervezési állománytáblázattal” szövegrész helyébe az „állománytáblázattal”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R6. 3. § a) pont 3. alpontjában a „szervezési” szövegrész.

15. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai

illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló

66/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

29. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb

juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a) 2. §-t megelõzõ alcímében a „43. § (2) bekezdéséhez” szövegrész helyébe a „49/C. § (1) bekezdéséhez”;

b) 3. §-t megelõzõ alcímében a „43/B.§-ához” szövegrész helyébe a „49/C. és 49/D. §-ához”;

c) 3. §

ca) (1) bekezdésében a „Hszt. 43/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján” szövegrész helyébe a „Hszt. 49/C. §

(1) bekezdése alapján”,

cb) (1) és (2) bekezdésében a „berendelése” szövegrész helyébe a „vezénylése”,

cc) (1), (2) és (5) bekezdésében a „berendelt” szövegrész helyébe a „vezényelt”,

cd) (2) bekezdésében a „Hszt. 43/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján” szövegrész helyébe a „Hszt. 49/D. §

(1) bekezdése alapján”,

ce) (4) bekezdésében a „Hszt. 43/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott berendelés” szövegrész helyébe

a „Hszt. 49/D. § (1) bekezdése alapján a Hszt. 42. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szervhez történõ

vezénylés”;

d) 4. §-ában a „Hszt. 43/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján történõ berendeléssel” szövegrész helyébe a „Hszt. 49/D. §

(1) bekezdése alapján történõ vezényléssel”;

e) 9. § (1) bekezdésében a „174 órás havi osztószámmal” szövegrész helyébe az „a Hszt. 99. § (5) bekezdésében

foglalt rendelkezés megfelelõ alkalmazásával”;

f) 11. § (1) bekezdésében a „berendelt” szövegrész helyett az „a Hszt. 49/D. § (1) bekezdése alapján vezényelt”;

g) 26. § (2) bekezdésében az „állománytáblával” szövegrész helyébe az „állománytáblázattal”;

h) 11. melléklet 1. pont 1.2. alpontjában a „Bevetést Támogató Osztályán” szövegrész helyébe a „Bevetést Támogató

Osztályán és Nemzetközi Mûveleti Osztályán”;

i) 12. melléklet 1. pont 1.21. alpontjában az „ORFK Bûnügyi Ellátó Igazgatóság” szövegrész helyébe az „ORFK

Bûnügyi Ellátó Igazgatóság, ORFK Kiemelt Életellenes Ügyeket Felderítõ Fõosztály”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai

illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.)

BM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés d) pontjában az „és – ha a jogszabály eltérõen nem rendelkezik – szerzõdéses” szövegrész;

b) 1. melléklet I. pont 3.5.3. alpontja.

16. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint

foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

módosítása

30. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint

foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 3. §

(3) bekezdésében az „állománytáblában” szövegrész helyébe az „állománytáblázatban” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint

foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. § b) pontjában

szereplõ „szerzõdéses,” szövegrész.
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17. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának

ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-,

fegyverzeti-, kényszerítõeszköz és világítástechnikai felszerelésérõl szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet

módosítása

31. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és

öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítõeszköz

és világítástechnikai felszerelésérõl szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet

a) 8. § (1) bekezdés b) pontjában és 8. § (2) bekezdésében az „a vezényelt, illetve a berendelt hivatásos állomány

tagjának” szövegrész helyébe az „a hivatásos állomány más szervhez vezényelt tagjának”;

b) 20. § (3) bekezdésében az „állománytábla” szövegrész helyébe az „állománytáblázat”;

c) 25. § (5) bekezdés a) pontjában a „Hszt. 43. §-ában és 44. §-ában” szövegrész helyébe a „Hszt. 49/B–49/G. §-ában”;

d) 25. § (6) bekezdésében a „Hszt. 43. §-a” szövegrész helyébe a „Hszt. 49/C. §-a ”;

e) 36. § (1) bekezdésében a „ , vezénylés vagy berendelés” szövegrész helyébe a „vagy vezénylés”;

f) 51. §-ában a „berendelt” szövegrész helyébe a „más szervhez vezényelt”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának

ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-,

kényszerítõeszköz és világítástechnikai felszerelésérõl szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet

a) 1. §-ában a „berendelt és”;

b) 2. § a) és c) pontjában az „a berendeltek és”;

c) 25. § (5) bekezdés a) pontjában a „vagy berendeltek”

szövegrész.

18. A polgárõri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjérõl, a polgárõr igazolvány

formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet

módosítása

32. § A polgárõri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjérõl, a polgárõr igazolvány formátumáról és

a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § E rendelet 2–5. §-ának hatálya a polgárõrségrõl és a polgárõri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi

CLXV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 26. § (1) bekezdése alapján Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl

szóló törvényben meghatározott, az Országos Polgárõr Szövetségnek juttatott költségvetési támogatás elosztására és

felhasználására terjed ki.”

19. A lakáscélú munkáltatói kölcsönrõl szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása

33. § Hatályát veszti a lakáscélú munkáltatói kölcsönrõl szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet

a) 3. § b) pont bm) alpontjában a „berendelt,” szövegrész;

b) 4. § (1) bekezdésében a „ , továbbá a szerzõdéses” szövegrész;

c) 10. § (2) bekezdése,

d) 32. § (6) bekezdésében a „berendelt,” szövegrész.

20. Az Országgyûlési Õrség hivatásos állományát érintõ humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló

56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása

34. § Az Országgyûlési Õrség hivatásos állományát érintõ humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)

BM rendelet (a továbbiakban: R7.) 13. §-a a következõ (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(4) A hivatásos állománynak a Hszt. 52/A. §-a alapján az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által

finanszírozott fejlesztési programokban szakértõként részt vevõ tagját a szolgálati feladatok ellátása alól a Hszt.

70. § (1) bekezdés h) pontja alapján mentesíteni kell arra az idõtartamra, amíg a szakértõi tevékenységet ellátja.

A szakértõi tevékenység ellátásának idõtartamára a hivatásos állomány tagja nem jogosult a Hszt. 254. §-ában

meghatározott pótlékokra.”
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35. § Az R7. 22. §-a a következõ (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(3) A Hszt. 37/C. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az Országgyûlési Õrség parancsnoka a kifogástalan

életvitel ellenõrzése során a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv vizsgálatának eredményét

megállapító határozat kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül köteles meghallgatni az érintettet a határozat

indokolásában megjelölt körülményekre és okokra vonatkozóan. Az érintett nyilatkozatát jegyzõkönyvbe kell

foglalni.”

36. § Az R7. 103. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„103. § (1) Az Országgyûlési Õrség parancsnoka a határozatot név-, szám- vagy számítási hiba és más hasonló elírás

esetén kijavíthatja vagy kicserélheti. A kijavítást a határozat eredeti példányára és kiadmányaira is fel kell jegyezni és

a 102. §-ban foglaltaknak megfelelõen közölni kell az eljárás alá vonttal.

(2) Az eljárás alá vont az érdemi határozattal szemben a határozat közlésétõl számított 30 napon belül nyújthatja be

a keresetét a bírósághoz. Ha az eljárás alá vont a keresetet az Országgyûlési Õrségnél terjesztette elõ, a fegyveres szerv

köteles az iratokat 8 napon belül a bírósághoz továbbítani.

(3) A kereset benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

37. § Az R7. a 110. §-t követõen a következõ 16/A. alcímmel kiegészülve lép hatályba:

„16/A. Méltatlansági eljárás
110/A. § (1) A méltatlansági eljárásban résztvevõk jogállására, jogaira, az eljárás menetére, a bizonyítás szabályaira

a 72., 74., 80., 82–84., 87–95. § rendelkezéseit – a 16/A. alcímben meghatározott eltérésekkel – megfelelõen alkalmazni

kell.

(2) A méltatlansági eljárás elrendelésére jogosult Országgyûlési Õrség parancsnoka – tábornok esetében az

Országgyûlés elnöke – (a továbbiakban: elrendelésre jogosult vezetõ) a rendelkezésre álló adatok alapján mérlegeli,

hogy a hivatásos állomány tagjának szolgálaton kívüli magatartása alkalmas lehet-e a Hszt. 56. § (2) bekezdés

e) pontjában meghatározott méltatlansági ok megállapítására.

(3) A méltatlansági eljárásban a vizsgálat lefolytatására az elrendelésre jogosult vezetõ a vizsgálót a méltatlansági

eljárás elrendelésével egyidejûleg bízza meg a tényállás megállapítása és a méltatlanságot vagy annak hiányát

megalapozó körülmények tisztázásához szükséges bizonyítékok felderítése érdekében.

(4) Az ügy vizsgálójának kijelölésére és az összeférhetetlenségi okokra a 83. § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni

kell.

(5) A vizsgálat során össze kell gyûjteni mindazokat a bizonyítékokat, amelyek alapján az elrendelésre jogosult vezetõ

dönthet a méltatlanság kérdésében.

(6) A vizsgáló a vizsgálat befejezésekor jelentést készít, amelyben összefoglalja a kifogásolt magatartás elkövetését,

valamint a Hszt. 56. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott feltételek fennállását bizonyító tényeket,

következtetéseket és ezek alapján javaslatot tesz a döntésre. Jelentését a vizsgálat befejezését követõ 5 napon belül

megküldi az elrendelésre jogosult vezetõnek.

110/B. § (1) Az elrendelésre jogosult vezetõ a vizsgáló jelentésének kézhezvételét követõ 5 munkanapon belüli

idõpontra összehívja a bizottság ülését.

(2) A bizottság az ülésén a bizonyítékokat értékeli, további bizonyítást folytathat le, iratokat kérhet be, tanúkat

hallgathat meg, szemlét tarthat.

(3) A bizottság ülésén a tagoknak együttesen kell jelen lenniük. A bizottság eljárásáról és tanácskozásáról

jegyzõkönyvet kell felvenni.

(4) A bizottság eljárásához szükséges feltételek biztosításáról, a bizonyítékok beszerzésérõl, a meghallgatni kívántak

kiértesítésérõl az elrendelésre jogosult vezetõ a vizsgáló útján gondoskodik.

(5) A bizottság az ülésén a meghallgatást követõen zárt tárgyaláson, szótöbbséggel dönt a méltatlanság fennállásáról

vagy hiányáról. Döntését jegyzõkönyvbe foglalja, amely tartalmazza a méltatlanná válás kérdésében hozott döntést,

az azt megalapozó tényállást és a döntés indokait. A bizottság a jegyzõkönyvet – a határozathozatal érdekében –

haladéktalanul megküldi az elrendelésre jogosult vezetõnek.

110/C. § (1) Az eljárásra jogosult vezetõ az eljárás megszüntetésérõl, vagy a méltatlanság megállapításáról szóló

határozatát a bizottság érdemi döntést tartalmazó jegyzõkönyvének kézhezvételét követõ három munkanapon belül

hozza meg.

(2) A méltatlansági eljárás alá vont a vizsgáló személye vagy a bizottság tagjai ellen az ügyben való érintettség miatt

elfogultságot jelenthet be. Az elfogultságot az elrendelésre jogosult vezetõ 3 napon belül elbírálja.
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(3) Ha az elfogultságot az Országgyûlési Õrség parancsnokával szemben terjesztették elõ, azt az Országgyûlés elnöke

bírálja el, és szükség esetén az Országgyûlési Õrség parancsnokának általános helyettesét jelöl ki a bizottság

elnökének, vagy az ügyet magához vonva személyesen látja el az Országgyûlési Õrség parancsnokát megilletõ

hatáskört.”

38. § Az R7. 118. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Az eljáró szerv tisztázza a határozathozatalhoz szükséges tényállást, ennek keretében vizsgálja

a) a kár összegét,

b) azt, hogy a kár a dolog rongálódásával, megsemmisülésével, használhatatlanná válásával vagy elvesztésével

következett be,

c) a károkozó személy kötelezettségszegõ magatartása és a kár keletkezése közötti ok-okozati kapcsolatot, és

d) a felróhatóság mértékének megítélését alátámasztó tényeket.”

39. § Az R7. 118. §-a a következõ (1a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(1a) Amennyiben a rendelkezésre álló adatok a tényállás tisztázásához nem elegendõek, az eljáró szerv bizonyítási

eljárást folytat le.”

40. § Az R7. 121. §-a a következõ (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(4) Ha a határozat az eredeti állapot helyreállítására kötelezést tartalmaz, rendelkezni kell a helyreállítás lehetséges

módjáról.”

41. § Az R7. 126. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„126. § (1) A kártérítésre kötelezett a határozat ellen az annak közlésétõl számított 30 napon belül nyújthatja be

a keresetét a bírósághoz. Ha a kártérítésre kötelezett a keresetet az Országgyûlési Õrségnél terjesztette elõ, a fegyveres

szerv köteles az iratokat 8 napon belül a bírósághoz továbbítani.

(2) A kereset benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

42. § Az R7. 1. és 5. melléklete a 4. melléklet szerint lép hatályba.

43. § (1) Az R7.

a) 2. § (4) bekezdés e) pontjában az „(1) bekezdés b) pont ba) alpontjában” szövegrész helyett a „(2) bekezdés

a) pontjában”;

b) a 4. § (3) bekezdés c) pontjában a „képesít,” szövegrész helyett a „képesít, vagy”;

c) 9. § (2) bekezdésében a „berendelés” szövegrész helyett a „a Hszt. 49/D. § szerinti más szervhez vezénylés”;

d) 9. § (5) bekezdésében a „Hszt. 245/D. § (2) bekezdése” szövegrész helyett a „Hszt. 75/B. § (4) bekezdése”;

e) 12. § (2) bekezdésében az „Az Országgyûlés elnöke a hivatásos” szövegrész helyett az „A hivatásos”; az „a külföldi

szolgálat írásos nyilatkozatban történõ önkéntes vállalása alapján külföldi szolgálatra vezényelheti.” szövegrész

helyett az „az Országgyûlés elnöke, a Hszt. 49/H. § (2) bekezdésében meghatározott, 3 hónapot meg nem haladó

idõtartamú külföldre vezénylés esetében az Országgyûlési Õrség parancsnoka külföldi szolgálatra vezényelheti.

A külföldre vezényléshez történõ beleegyezésrõl, valamint a Hszt. 49/H. § (3) bekezdésében meghatározott

tájékoztatás tudomásul vételérõl a hivatásos állomány tagja a vezénylést megelõzõen írásban nyilatkozik.”;

f) 15. § (2) bekezdésében a „Hszt. 245/D. § (3) bekezdése” szövegrész helyett a „Hszt. 75/B. § (5) bekezdése”;

g) 23. § (1) bekezdésében az „bekezdése alapján a jogerõs ítélet kézhezvételét” szövegrész helyett a „bekezdésében

meghatározott esetben a jogerõs ítélet alapján történõ szolgálati viszony megszüntetésérõl szóló

állományparancs kézhezvételét”;

h) 23. § (1) bekezdésében a „tekintsen el.” szövegrész helyett a „tekintsen el. Errõl a jogáról az állományparancs

közlésekor tájékoztatni kell a hivatásos állomány tagját.”

i) 24. § (1) bekezdésében a „ , c) vagy e) pontjában” szövegrész helyett a „vagy c) pontjában”;

j) 27. § (2) bekezdésében az „és a fegyelmi ok” szövegrész helyett az „ , a fegyelmi ok miatti és a méltatlanság”;

k) 30. § (1) bekezdésében a „szolgálati alá-fölérendeltségi” szövegrész helyett a „közvetlen irányítási, felügyeleti

vagy ellenõrzési”;

l) 54. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében, 54. § (3) és (6) bekezdésében, valamint 55. § (3) bekezdésében az

„A szervezési” szövegrész helyett az „Az”;
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m) 54. § (2) bekezdés h) pontjában, 54. § (4) és (5) bekezdésében, valamint 55. § (2) bekezdésében és 55. §

(4) bekezdésének nyitó szövegrészében az „a szervezési” szövegrész helyett az „az”;

n) 54. § (4) bekezdésében a „szervezési állománytáblázatát” szövegrész helyett az „állománytáblázatát”;

o) 54. § (5) bekezdésében a „szervezési állománytáblázat” szövegrész helyett az „állománytáblázat”;

p) 105. § (1) bekezdésében az „az elsõfokú határozatot” szövegrész helyett az „a határozatot”;

q) 124. § (1) bekezdésében az „az Országgyûlés elnöke által” szövegrész helyett az „a bíróság által”;

r) 3. melléklet 2. pontjában az „a fõosztályvezetõ” szövegrész helyett az „az igazgató, a fõosztályvezetõ”

szöveggel lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R7. 40. és 41. §-a.

(3) Nem lép hatályba az R7.

a) 4. § (3) bekezdés d) pontja;

b) 115. § (2) bekezdése;

c) 124. § (2) és (3) bekezdése;

d) 127. és 128. §-a.

(4) Nem lép hatályba az R7.

a) 3. § (2) bekezdésében az „és 37/C.” szövegrész;

b) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „valamely fegyveres szervnél vagy” szövegrész;

c) 8. § (2) bekezdésében az „ , vagy az állami vezetõi megbízás megszûnését követõ nappal” szövegrész;

d) 16. § (1) bekezdésében a „berendelést vagy” szövegrész;

e) 16. § (2) bekezdésében a „berendelés vagy” szövegrész;

f) 24. § (2) bekezdésében a „ , vagy e)”, valamint „vagy az állami vezetõi kinevezést megelõzõ nappal” szövegrészek;

g) 25. § (2) bekezdésében a „berendelését,” szövegrész;

h) 53. § (2) bekezdés j) pontjában az „a berendelést,” szövegrész;

i) 54. § (1) bekezdésében és 55. § (1) bekezdésében a „szervezési” szövegrész;

j) 74. § (3) bekezdésében a „ , valamint a Hszt. 43/B. § (1) bekezdése alapján berendelt” szövegrész;

k) 148. § (2) bekezdésében a „vagy berendelés” szövegrész.

21. Záró rendelkezések

44. § (1) E rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba és 2013. július 2-án

hatályát veszti.

(2) Az 1–25. §, a 26. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 27–33. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 26. § (3) bekezdése, valamint a 43. § (2) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.

(4) Nem lép hatályba a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 71/2012.

(XII. 14.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

„2. számú melléklet a 46/1999. (XII. 8.) BM rendelethez

I. A közterület-felügyelõ felügyelõi jelvénye

1. A jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül „RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS” felirat, alul 6 számjegybõl álló

sorszám található. A középsõ síkban, 45 mm átmérõjû körben Magyarország címere felette félkörívben „KÖZTERÜLET”,

alatta félkörívben „FELÜGYELÕ” felirat, a kört 16 háromszög határolja, amelynek alsó széle az alapjelvény aljától

10 mm-re van.

2. A felügyelõi jelvény fekete bõralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelû. A bõralátét 2 mm-rel szélesebb

a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.

II. A közterület-felügyelõ szolgálati igazolványa

1. Az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékû szabványnak megfelelõ, ID-1 méretû, többrétegû, melegen laminált,

mûanyag kártya, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet hatálya

alá tartozó okmány.”

2. melléklet a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

1. Az R4. 7. melléklet 1. függelék 1. pontjában szereplõ, „Vezetõi beosztások” alcím alatti táblázat a következõ 41a. sorral

egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

„

41a. határrendészeti
kirendeltségvezetõ

(kiemelt)

III. III.

”

2. Az R4. 7. melléklet 1/A. függelék 2. pont 2.1. alpontjában szereplõ, „Vezetõi beosztások” alcím alatti táblázat

a következõ 4a. és 4b. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

„

4a. igazgatóhelyettes „S”, III. „S”, III.

4b. kiemelt fõtanácsadó IV. IV.

”

3. Hatályát veszti az R4. 7. melléklet 3. függelék „A) I. kategóriába sorolt munkakörük (beosztások)” alcím 17. pontja.
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3. melléklet a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

1. Az R6. 1. melléklet „1. A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz

kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” címében a „Vezetõi munkakörök” alcím

alatti táblázat 40–46. sora helyébe a következõ sorok lépnek:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

„

40.

Helyi

fõosztályvezetõi
illetményre

jogosult

kapitányságvezetõ
(kiemelt)

ezredes RIASZTSZ + RMVK
vagy RSZVI + RVK

+ RMVK41. kapitányságvezetõ alezredes

42. fõosztályvezetõ-
helyettesi

illetményre
jogosult

határrendészeti
kirendeltségvezetõ

(kiemelt)

ezredes RIASZTSZ vagy
RSZVI + RVK

43. kapitányság-
vezetõ-helyettes

(kiemelt)

alezredes

44. határrendészeti
kirendeltségvezetõ

45. osztályvezetõi
illetményre

jogosult

osztályvezetõ

46. hivatalvezetõ
(kiemelt)

”

2. Az R6. 1. melléklet „1. A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz

kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” címében a „Vezetõi munkakörök” alcím

alatti táblázat a következõ 47. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

„

47. õrsparancsnok
(osztály jogállású)

”

3. Az R6. 1. melléklet „1. A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz

kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” címében a „II. Besorolási Osztály” alcím

alatti táblázatot követõ Megjegyzésekben a

„Kiemelt Rendõrkapitányság BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV., dunai vízirendészeti,
megyeszékhelyi, Gödöllõi Rendõrkapitányság”

szövegrész helyébe a

„Kiemelt Rendõrkapitányság BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV., dunai vízirendészeti,
megyeszékhelyi, Gödöllõi, Soproni, Nagykanizsai, Dunaújvárosi, Érdi,
Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság

Kiemelt Határrendészeti Kirendeltség Kelebiai, Szegedi, Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség”

szöveg lép.

4. Az R6. „3. A Terrorelhárítási Központnál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz

kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” címében a „Vezetõi munkakörök” alcím

alatti táblázat a következõ 5a. és 5b. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

„

5a. igazgatóhelyettes

5b. kiemelt fõtanácsadó

”

37762 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám



5. Hatályát veszti az R6.

a) 1. melléklet 5. címében szereplõ „I. Besorolási osztály” alcím alatti táblázat 11., 31. és 48. sora,

b) 1. melléklet 5. címében szereplõ „II. Besorolási osztály” alcím alatti táblázat 13. és 24. sora.

4. melléklet a 81/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

1. Az R7. 1. mellékletében szereplõ, „1. Vezetõi beosztások” alcím alatti táblázat a következõ 4a. sorral kiegészülve lép

hatályba:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

„

4a. fõosztályvezetõi illetményre jogosult igazgató ezredes egyetem
vagy

fõiskola

szakirányú
felsõfokú

RIASZTSZ
vagy RSZVI

”

2. Az R7. 5. mellékletében szereplõ „1. Vezetõi beosztások” alcím alatti táblázat a következõ 3a. sorral kiegészülve lép

hatályba:

(A) (B) (C) (D)

„

3a. fõosztályvezetõi
illetményre jogosult

igazgató III, IV III, IV

”

A belügyminiszter 82/2012. (XII. 28.) BM rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek az útlevéleljárások egyszerûsítéséhez kapcsolódó módosításáról

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § m) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 37. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím tekintetében a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,

a következõket rendelem el:
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1. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet

módosítása

1. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet (a továbbiakban:

R1.) 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) Az Utv. 28. §-ában meghatározott adatszolgáltatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, ha

a) a kérelmezõ nem a saját adataira vonatkozó adatszolgáltatás iránti kérelmet nyújt be vagy

b) a kérelmezõ a saját adataira vonatkozó adatszolgáltatás keretében hatósági bizonyítvány kiállítását is kéri.

(2) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatvány adattartalmát a 3. számú melléklet tartalmazza.”

2. § Az R1. az 1. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

2. Az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról

szóló 15/2001. (VII. 5.) BM rendelet módosítása

3. § Az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 15/2001.

(VII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § E rendelet hatálya kiterjed azokra a magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem

rendelkezõ szervezetekre, akik, illetve amelyek az úti okmányok központi nyilvántartásából – a diplomata és a külügyi

szolgálati útlevelek adatainak kivételével –adatszolgáltatást igényelnek.”

4. § Az R2. Melléklete 4. pontjában a „korábbi úti okmány(ok) adatainak hivatalos igazolás formájában történõ kiadása”

szövegrész helyébe az „a kérelmezõ saját adatáról hatósági bizonyítvány kiállítása” szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az R2. 2. § (2) bekezdésében az „az Utv. 27. § (1) bekezdésében meghatározott szervek,” szövegrész.

3. A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól

és a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló

23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet módosítása

6. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól

és a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.)

BM–IM együttes rendelet

a) 74. §-a,

b) 124. §-a és

c) 179. § (3) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 82/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

„3. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez

Az adatszolgáltatás iránti kérelem adattartalma

I. Annak megjelölése, hogy a kérelmezõ természetes személy, állami szerv vagy más jogi személy vagy jogi

személyiséggel nem rendelkezõ szervezet.

II. Annak megjelölése, hogy a kérelmezõ saját adataira vonatkozóan vagy más személyre vonatkozóan kér

adatszolgáltatást.

III. Kérelmezõ / adatszolgáltatással érintett személy / kérelmezõ képviseletében eljáró személy

1. Családi és utóneve;

2. Születési helye és ideje;

3. Anyja születési családi és utóneve;

4. Lakcíme, székhelye.

IV. Ha az adatszolgáltatást állami szerv kérelmezi, az állami szerv kérelmezõ adatai.

V. Adatszolgáltatás tárgya

1. az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal;

2. az úti okmány birtokosának családi és utóneve – ideértve a születési családi és utónevet is –;

3. az úti okmány elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetõleg megkerülésének ténye;

4. érintett arcképmása és saját kezû aláírása;

5. egyéb adatok, ha a kérelmezõ saját adataira vonatkozóan hatósági bizonyítvány kiállítását kéri.

VI. Adatszolgáltatás célja és jogalapja.

VII. Úti okmány

1. Típusa;

2. Száma.

VIII. Az érintett személy hozzájáruló nyilatkozata az arcképmás és saját kezû aláírásának továbbításához.

IX. Adatszolgáltatás teljesítésének módja

1. hatósági bizonyítvány;

2. nem hivatalos igazolás.

X. Kiegészítõ adatok az érintett úti okmány okmányazonosítójának megjelölése esetén

1. Az adatszolgáltatás tárgya úti okmány:

a) kiadásáról;

b) cseréjérõl;

c) visszavonásáról;

d) érvényességének tényérõl;

e) elvesztésének tényérõl;

f) eltulajdonításának tényérõl;

g) megsemmisülésének tényérõl;

h) találásának tényérõl;

i) megkerülésének tényérõl.

2. Úti okmány okmányazonosítója.

XI. Tájékoztatás az adatszolgáltatásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj megfizetését és mértékét meghatározó

jogszabályi rendelkezésekrõl, illetve az igazgatási szolgáltatási díj teljesítésének a módjáról és helyérõl.”
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A belügyminiszter 83/2012. (XII. 28.) BM rendelete
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet
módosításáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény

86. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi

II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § h) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi

I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény

végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 20. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 83/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

„20. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez
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Letelepedési kérelem 

 A hatóság tölti ki!     Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
 Kérelmet átvev  hatóság (kód és név):           
 ______  _______________          

   _______________          
        
 Kérelem átvételének dátuma:           

   ____ év __ hónap __ nap     Arcfénykép    
 Kérelemhez tartozó betétlapok:          

 A: __ db B: __ db C: __ db       

 D: __ db E: __ db F: __ db       

        
        
        
        
        
        
        
        
 Az okmány átvételének helye       
  A kérelmez  az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át       
  A kérelmez  az okmány postai úton történ  
megküldését kéri. 

      

 Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin bet kkel kitölteni! 
A szülei, házastársa, gyermeke(i), Önnel együtt 

letelepedni szándékozók és eltartottai vonatkozásában ne 
felejtse el a megfelel  betétlapot kitölteni! A tájékoztató 

szerinti iratokat a kérelemhez mellékelni kell! 

 [A kérelmez  (törvényes képvisel ) saját kez  aláírás 
mintája.]  

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre 
kell esni! 
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 A hatóság tölti ki!    
 Kérelem adatbevitelét végz  szerv (kód és név):    
 ______  _________________________ 
 Adatbevitel dátuma:  ____ év __ hónap __ nap 
 Milyen típusú letelepedési engedélyt kérelmez? 
  ideiglenes letelepedési engedély    nemzeti letelepedési engedély    EK letelepedési engedély 

  
 I. A letelepedési engedélyt kér  személyi adatai 

   Kérelmez  neve   
 I/1. Családi neve:   __________________________   
 I/2. Utóneve(i):  __________________________   

   El z  vagy születési neve   
 I/3. Családi neve:   __________________________   
 I/4. Utóneve(i):  __________________________   

   Anyja születési neve   
 I/5. Családi neve:   __________________________   
 I/6. Utóneve(i):  __________________________   

  
   Születési helye   
 I/7. Ország:   __________________________   
 I/8. Település:  __________________________   
 I/9. Születési ideje:  ____ év __ hónap __ nap   
 I/10. Neme:   Férfi:  N :    
 I/11. Állampolgársága:  __________________________   
 I/12. El z  állampolgárságai:  __________________________   

   __________________________   
 I/13. További állampolgárságai:  __________________________   
 I/14. Családi állapota:   N tlen/Hajadon    Házas    Özvegy  

    Elvált     
 I/15. Nemzetisége (nem kötelez  
kitölteni): 

   
__________________________ 

  

 I/16. Szakképzettsége:  __________________________   
 I/17. Iskolai végzettsége:   Alapfokú   Középfokú   Fels fokú 

  
 II. Magyarországra érkezése el tti külföldi lakóhelye 
 Irányítószám:  _________ 
 Ország:  _____________________________ 
 Település:  _____________________________ 
 Közterület neve:  _____________________________ 
 Házszám:  ___________ 
 Épület, lépcs ház, emelet, ajtó:  ________________ 

  
  
 III. Úti okmány adatai 
 III/1. Útlevelének száma:  ___________ 
 III/2. Útlevelének típusa:   Magánútlevél 

    Szolgálati útlevél 
    Diplomata útlevél 
    Menekült, illetve kiegészít  védelemben részesített számára 

kiállított útlevél 
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    Egyéb éspedig ________________________ 
 Útlevelének kiállítási helye: 
 III/3. Ország:  ______________________________ 
 III/4. Település:  ______________________________ 
 III/5. Kiállítási ideje:  ____év __ hónap __ nap 
 III/6. Érvényességi ideje:  ____év __ hónap __ nap 
 III/7. A kérelmez  útlevelében szerepl  olyan gyermekek adata, akiknek letelepedését a kérelemben nem kérte.  
(Az itt szerepl  személyekr l „B” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!) 
 Betétlap sorszáma  Gyermek neve 
 __  ______________________________ 
 __  ______________________________ 
 __  ______________________________ 
 __  ______________________________ 
 __  ______________________________ 
 III/8. Ha menekült/kiegészít  védelemben részesített személy: 
 a státusz fajtája: ............... 
 a státuszt elismer  tagállam neve: ...................... 
 a státusz elismerésének ideje: ............................. 

  
 IV. Magyarországi tartózkodására vonatkozó adatok 
 IV/1. Megszakítás nélküli jogszer  magyarországi tartózkodásának kezdete: 

   ____év __ hónap __ nap 
 IV/2. Kiadott vízumának száma:  _-_______ 
 IV/3. Vízumát kiadó hatóság megnevezése:  ______________________________ 
 IV/4. Vízumkiadás dátuma:  ____év __ hónap __ nap 
 IV/5. Vízum érvényessége:   ____év __ hónap __ nap 
 IV/6. Ha rendelkezik tartózkodási engedéllyel, a tartózkodási engedély 
száma: 

 ______ 

 IV/7. Tartózkodási engedély kiállításának id pontja:  ____év __ hónap __ nap 
 IV/8. Tartózkodási engedély érvényessége:  ____év __ hónap __ nap 
 IV/9. A tartózkodási engedélyt kiadó 
hatóság: 

 ______________________________ 

 IV/10. A tartózkodási engedély kiállításának 
célja: 

  Látogatás   Hivatalos   Keres tevékenység 

  Önkéntes tevékenység   Családi együttélés biztosítása   Tanulmány   
  Gyógykezelés   Kutatás   Egyéb   EU Kék Kártya 
 IV/11. Ha rendelkezik letelepedési engedéllyel, annak típusa: 
 IV/12. Letelepedési engedély száma: 
 IV/13. Az okmány érvényességi ideje: 
 IV/14. Az engedélyt kiadó hatóság: 
 IV/15. Ha rendelkezik személy azonosító igazolvánnyal, annak száma: 
 IV/16. Az okmány kiadásának dátuma: 
 IV/17. A személyazonosító igazolvány érvényességi ideje: 
 IV/18. A kérelem benyújtása el tti években külföldön töltött napok száma: 
 Év: ____ 
 Napok száma: ___ 
 Év: ____ 
 Napok száma: ___ 
 Év: ____ 
 Napok száma: ___ 
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 Év: ____ 
 Napok száma: ___ 
 Év: ____ 
 Napok száma: ___ 
 Év: ____ 
 Napok száma: ___ 

  
 V. A kérelem kedvez  elbírálását lehet vé tev  körülmények 
  Családi együttélés biztosítása  (Kérjük töltse ki a VI. kérdéscsoportot!) 
  Korábbi magyar állampolgárságra vonatkozó adatok  (Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!) 
  Felmen je magyar állampolgárságára vonatkozó adatok  (Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!) 

  
 VI. A Magyarországon él  családtagok adatai  
(Az itt szerepl  személyekr l „B” vagy „C” betétlapot kell kitölteni!) 

 Betétlap 
sorszáma 

 Név  Rokonsági fok 

 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________    ____________________ _______   
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 

  
 VII. Korábbi magyar állampolgárságára vonatkozó adatok 
 VII/1. Volt-e magyar állampolgár?   Igen  Nem 
 VII/2. Magyar állampolgársága mikor sz nt meg?  ____év __ hónap __ nap 
 VII/3. Magyar állampolgársága megsz nésének oka?  ____________________ 
 VII/4. Élt-e korábban Magyarországon magyar állampolgárként?   Igen  Nem 

  
 VIII. Felmen je magyar állampolgárságára vonatkozó adatok 
 VIII/1. Voltak-e szülei, nagyszülei vagy távolabbi felmen i magyar állampolgárok?   Igen  Nem 
 VIII/2. Magyar állampolgár felmen inek adatai: 
(Az itt szerepl  személyekr l „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!) 

 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 

  
 IX. Jelenlegi magyarországi tartózkodási helyének adatai 
 IX/1. Tartózkodási helyének pontos címe:   
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________    
 Épület: ____  Lépcs ház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 IX/2. Jelenlegi tartózkodási hely jellege:   Kereskedelmi szálláshely   Magánszálláshely 
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 IX/3. Magánszálláshely esetén az ott-tartózkodás jogcíme: 
  Tulajdonos   Albérl    Bérl    Családtag 
  Haszonélvez    Egyéb, éspedig ____________________ 
 IX/4. Amennyiben Ön Magyarország által elismert menekült, illetve kiegészít  védelemben részesített személy, 
jelölje meg magyarországi lakóhelyének a címét: 
 Irányítószám: ____   
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________   
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________    
 Épület: ____  Lépcs ház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 

  
 X. Jöv beni magyarországi lakóhelyének a címe 
 Irányítószám: ____    
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________    
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________    
 Épület: ____  Lépcs ház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 

  
 XI. A jöv beni magyarországi lakóhelyének adatai 
 XI/1. A lakásban való tartózkodás jogcíme: 
  Tulajdonos   Albérl    Bérl    Családtag 
  Haszonélvez    Egyéb, éspedig ____________________ 
 XI/2. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmez vel együtt): __ 
 XI/3. A kérelmez  által kizárólagosan használt szobák száma és alapterülete: _____________   

    
 XII. Magyarországi megélhetésének forrása 
  Pénzintézetnél elhelyezett megtakarítás  (Kérjük töltse ki a XIII. kérdéscsoportot!) 
  Magyarországi vagyon, vagyoni érték  jog  (Kérjük töltse ki a XIV. kérdéscsoportot!) 
  Keres tevékenység (munkaviszony vagy munkavégzésre  

irányuló egyéb jogviszony) 
 (Kérjük töltse ki a XV. kérdéscsoportot!) 

  Egyéb keres  tevékenység  (Kérjük töltse ki a XVI. kérdéscsoportot!) 
  Külföldr l folyósított nyugdíj, járadék  (Kérjük töltse ki a XVII. kérdéscsoportot!) 
  Magyarországon él  családtagja biztosítja  (Kérjük töltse ki a XVIII. kérdéscsoportot!) 
  Egyéb, éspedig  

  
  
  
 XIII. Ha megélhetését pénzintézetnél elhelyezett készpénz-megtakarításból kívánja biztosítani 
 XIII/1. Számlát vezet  pénzintézet(ek) neve:  ___________________________________ 

____________________________________ 
 XIII/2. Bankszámlaszáma:   ___________________________________ 

____________________________________ 
 XIII/3. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve: 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 XIII/4. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként: 

   _______________  ___ 
   _______________  ___ 
   _______________  ___ 
   _______________  ___ 
  
 XIV. Megélhetését magyarországi vagyonából, vagyoni érték  jogából kívánja biztosítani 
 XIV/1. Vagyon, vagyoni érték megnevezése:  ___________________________________ 

   ___________________________________ 
 XIV/2. Becsült forgalmi értéke:  ______________ HUF 
 XIV/3. A tulajdonjogot igazoló okirat azonosító adatai:  __________________________ 
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XIV/4. Ingatlan esetén az ingatlan helye (pontos címe): 
 Irányítószám: ____    
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________    
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________    
 Épület: ____  Lépcs ház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 

  
 XV. Ha megélhetése keres  tevékenységb l (munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból) biztosított 
 Az elmúlt naptári évben és a folyó évben elért összevont jövedelme: 
 XV/1. A kérelem benyújtását megel z  évben az adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) igazolása alapján 
munkavégzésb l származó összevont éves nettó jövedelme: ______________ HUF 
 XV/2. A kérelem benyújtásának évében munkáltatói igazolással (igazolásokkal) igazolt összevont havi nettó 
jövedelme:  
____________ HUF 
 Az el z  naptári évi és a folyó évi munkáltatói; ha háromnál több van, akkor az utolsó kett : 
 XV/3. Munkáltató neve:  ___________________________________ 

   ___________________________________ 
 XV/4. Munkáltató székhelye: 
 Irányítószám: ____    
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________    
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________    
 Épület: ____  Lépcs ház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 XV/5. Munkavégzés helye, ha a munkavégzés nem változó helyen történik, és a munkavégzés helye nem egyezik 
meg a munkáltató székhelyével: 
 Irányítószám: ____    
 Település: _________________________   Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________    
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________    
 Épület: ____  Lépcs ház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 XV/6. Munkaköre: _________________________ 
 XV/7. Havi bruttó jövedelme:  ______________ HUF 
 XV/8. Havi nettó jövedelme:  ______________ HUF 
 XV/9. Foglalkoztatás kezdete:  ____ év __ hónap __ nap 
 XV/10. Foglalkoztatás vége:  ____ év __ hónap __ nap 
 Az el z  naptári évi és a folyó évi munkavállalási engedélye(i): 
 XV/11. Jelenleg érvényes munkavállalási engedély száma:  _________________________ 
 XV/12. Munkavállalási engedély érvényessége:  ____év __ hónap __ nap 
 XV/13. Munkavállalási engedélyt kiadó hatóság:  _________________________ 

   _________________________ 
 XV/14. El z  munkavállalási engedély száma:  _________________________ 
 XV/15. Munkavállalási engedély érvényessége:  ____év __ hónap __ nap 
 XV/16. Munkavállalási engedélyt kiadó hatóság:  _________________________ 

   _________________________ 
  
 XVI. Ha megélhetése egyéb keres  tevékenységb l (pl. vállalkozói tevékenységb l) biztosított 
 XVI/1. Jövedelemszerz  tevékenység végzésének jellege:    
  Egyéni vállalkozóként   Gazdasági társaság tulajdonosaként/vezet  

tisztségvisel jeként 
  Egyéb, éspedig  _______________________ 
 XVI/2. Gazdasági társaság/vállalkozás neve:  _________________________ 

   _________________________ 
 XVI/3. A gazdasági társaság/vállalkozás székhelye:    
 Irányítószám: ____    
 Település: _________________________  Kerület: __ 
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 Közterület neve: ____________________    
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________    
 Épület: ____  Lépcs ház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 XVI/4. Az alkalmazottak száma:    _______ 
 XVI/5. A befektetett saját t ke nagysága:   _______ HUF 
 Az elmúlt naptári évben és a folyó évben megszerzett jövedelme: 
 XVI/6. Az adóhatóság (APEH/NAV) igazolása alapján vállalkozói tevékenységb l vagy gazdasági társaság vezet  
tisztségvisel jeként szerzett el z  évi összevont jövedelme: __________ HUF 
 XVI/7. A kérelem benyújtásának évében szerzett összevont havi nettó jövedelme: __________ HUF 

  
 XVII. Ha megélhetését külföldr l folyósított nyugdíjból, járadékból kívánja biztosítani 
 XVII/1. A jövedelem típusa:   Nyugdíj   

    Járadék   
    Egyéb, éspedig  __________ 
 XVII/2. Havi összege (érték, valutanem):  __________  ___ 
 XVII/3. Kifizet  magyar pénzintézet neve:  _________________________ 

   _________________________ 
 XVII/4. Folyósítás kezdete:  ____év __ hónap __ nap 
 XVII/5. Megállapító külföldi társadalombiztosító intézmény megnevezése: 

   _________________________ 
   _________________________ 
  
 XVIII. Ha megélhetését Magyarországon él  családtag biztosítja 
 XVIII/1. A megélhetést biztosító családtag adatai: 
(Az itt szerepl  személyekr l „B” vagy „C” betétlapot kell kitölteni!) 

 Betétlap 
sorszáma  Név  Rokonsági fok 

 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 

  
 XIX. A kérelmez vel együtt letelepedni szándékozók adatai  
(Az itt szerepl  személyekr l „A” betétlapot kell kitölteni!) 
 Betétlap 
sorszáma  Név  Rokonsági fok 

 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 

  
 XX. A kérelmez  személyével kapcsolatos egyéb adatok 
 XX/1. Volt-e korábban büntetve?   Igen  Nem 
 XX/2. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen b ncselekmény miatt, melyik bíróság vagy más hatóság, 
milyen büntetést, intézkedést rótt ki? 
 .................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 
 XX/3. Magyar vagy más külföldi hatóság el tt büntet eljárás van-e Ön ellen folyamatban? 
  Igen    Nem 
 XX/4. Ha igen, milyen hatóság el tt, milyen b ncselekmény miatt? 
 .................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 
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 XX/5. Az el z eken kívül elmarasztalta-e magyar hatóság más jogszabálysértés - különösen szabálysértés - miatt? 
  Igen   Nem 
 XX/6. Ha igen, milyen hatóság, mikor, milyen szabálysértés miatt, milyen szankciót alkalmazott? 
 .................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 
 XX/7. Kiutasították-e korábban Magyarországról vagy más országból?   Igen  Nem 
 XX/8. Ha kiutasították, mikor, melyik országból, milyen indokok alapján? 

  
 XX/9. Kiutasítás dátuma:  ____ év __ hónap __ nap 
 XX/10. Kiutasító ország:  _________________________ 
 XX/11. Kiutasítás indokai:  _________________________ 
 XX/12. Kiutasítás dátuma:  ____ év __ hónap __ nap 
 XX/13. Kiutasító ország:  _________________________ 
 XX/14. Kiutasítás indokai:  _________________________ 
 XX/15. Hazájában vagy más országban van-e tartozása?   Igen  Nem 
 XX/16. Ha van tartozása, melyik országban, mekkora összeg , milyen jogcímen? 
 XX/17. Az ország, ahol tartozása van:  _________________________ 
 XX/18. A tartozás összege (érték, valuta):  ___________ ___ 
 XX/19. A tartozás jogcíme:  _________________________ 
 XX/20. Az ország, ahol tartozása van:  _________________________ 
 XX/21. A tartozás összege (érték, valuta):  ___________ ___ 
 XX/22. A tartozás jogcíme:  _________________________ 
 XX/23. Van-e tartási kötelezettsége (szül , gyermek, házastárs)?  Igen  Nem 
 XX/24. A kérelmez t terhel  tartási kötelezettség alapján eltartott(ak) adatai: 
(Az itt szerepl  személyekr l „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!) 
 Betétlap 
sorszáma  Név  Rokonsági fok 

 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 
 __  _____________________________  ____________________ 

 XX/25. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, 
hastífusz fert z  betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy 
paratífusz kórokozóit? 
  Igen   Nem 
 XX/26. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fert z képes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, 
részesül-e kötelez  és rendszeres egészségügyi ellátásban? 
  Igen   Nem 

  
 XXI. Részletes önéletrajz 
 (Életút, külföldön él  közeli hozzátartozójának neve, lakóhelye, foglalkozása, iskolai tanulmányok, el z  külföldi 
munkahelyei, nyelvismerete, katonai szolgálat teljesítésének helye és ideje, társadalmi megbízatásai, szabadid s 
elfoglaltsága, érdekl dési köre, magyarországi rokonainak, barátainak neve, lakóhelye stb.) 

  
  
  
 XXII. A letelepedés célja, indokai, megalapozottsága 

  
  
 Megjegyzés, kiegészítés: 
 (Ha az adatlapon valamely adat megadására alkalmas rovat nem szerepelt, akkor itt az adatokat megadhatja.) 
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 XXIII./1. Magyarországra érkezését megel z  állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 
 Ország: 
 Település: 
 Közterület neve: 

  
 XXIII./2. Amennyiben tartózkodási jogosultsága megsz nik, melyik országba utazik tovább? 
 Ország: 

  
  
 Kijelentem, hogy az el z ekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok 
közlése a kérelem elutasítását, illet leg az engedély visszavonását vonja maga után, továbbá a kérelmemben, valamint 
a csatolt mellékletben foglalt adataimban bekövetkez  változást 8 napon belül köteles vagyok a kérelmemet elbíráló 
regionális igazgatósághoz bejelenteni. 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a nemzetiségemre vonatkozó adatokat az idegenrendészeti hatóság a kérelem elutasítása 
esetén annak id pontjától, egyéb esetben a letelepedett jogállás megsz nését l számított 20 évig nyilvántartsa. 

 Kelt: ...................................  ............................................. 
   (a kérelmez  aláírása) 
    
    
 A hatóság feljegyzései    
 (A kérelmet átvev  ügyintéz  feljegyzései, tolmács közrem ködésének 
rögzítése, kapcsolódó kérelmek jelzése stb.) 

 Illetékbélyeg helye 

    
    
  
  
 A kérelem teljesítése esetén 
 A hatóság tölti ki!   
 A letelepedési engedély megadásának indokai:   

    
    
 A kérelmez  letelepedését engedélyezem.   

  
  
 Tagállam neve:  -ban, -ben  -án/-én nemzetközi védelemben részesült.1 

  
  
 Kelt: .....................................  .................................. 

javaslattev  ügyintéz  
 ....................................  

engedélyez  vezet  
 A hatóság tölti ki!    
 A kiadott letelepedési engedély(ek) száma:  _________ _________ 
 _________ _________ _________  _________ _________ 
 Okmány(ok) kiállításának dátuma:  ____év __ hónap __ nap 
 Okmányok érvényességének dátuma:  ____év __ hónap __ nap 
 A bevont tartózkodási engedély(ek) száma:  _________ _________ 
 _________ _________ _________  _________ _________ 
 A kiadott letelepedési engedély(eke)t átvettem. 

 Kelt: .................................. 
 P. H.   

 ..................................... 
ügyintéz  aláírása 

 .................................. 
(a kérelmez  aláírása) 
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 A kérelem elutasítása esetén 
 A hatóság tölti ki!   

    
 Elutasító határozat száma: _________  A határozat kelte: ____év __ hónap __ nap 

    
 Az elutasítás indoka (röviden):   

    
 Kelt: ............................   

 ............................................... 
javaslattev  ügyintéz  

 .......................................... 
jóváhagyó vezet  

  

 1 Amennyiben a kérelmez  nemzetközi védelemben is részesült. 
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„A” betétlap 
A kérelmez  külföldi 14 év alatti gyermeke, 

aki vele együtt kérelmezi a letelepedést 

 A hatóság tölti ki!  Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
        
 Betétlap sorszáma:         
 A hatóság tölti ki!         

 Gépi ügyszám  ________________     Arcfénykép    
        
 A/1. A gyermek adatai szerepelnek a kérelmez  
útlevelében? 

      

        
  Igen   Nem       

        
        
        
        
        
        
   [A kérelmez  (törvényes képvisel ) saját kez  aláírás 

mintája.]  
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre 

kell esni! 
  

 A gyermek neve 
 A/2. Családi neve:   ______________________________ 
 A/3. Utóneve(i):  ______________________________ 

 El z  neve 
 A/4. Családi neve:   ______________________________ 
 A/5. Utóneve(i):  ______________________________ 

 Anyja születési neve 
 A/6. Családi neve:   ______________________________ 
 A/7. Utóneve(i):  ______________________________ 

 Születési helye 
 A/8. Ország:   ______________________________ 
 A/9. Település:  ______________________________ 
 A/10. Születési ideje:  ____ év __ hónap __ nap 
 A/11. Neme:   Férfi:  N :  
 A/12. Állampolgársága:  ______________________________ 
 A/13. El z /további állampolgárságai:  ______________________________ 

   ______________________________ 
 A/14. Nemzetisége (nem kötelez  kitölteni):  ______________________________ 
 A/15. A gyermek magyarországi tartózkodási helyének pontos címe: 
 Irányítószám: ____    
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________    
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________    
 Épület: ____  Lépcs ház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 A/16. Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, 
lepra, hastífusz fert z  betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy 
paratífusz kórokozóit? 
  Igen   Nem 
 A/17. Amennyiben a gyermek a fenti betegségben szenved, fert z képes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, 
részesül-e kötelez  és rendszeres egészségügyi ellátásban? 
  Igen   Nem 
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 A/18. Úti okmány adatai: 
 A/18/1. Útlevelének száma: 
 A/18/2. Útlevelének típusa:   Magánútlevél 

    Szolgálati útlevél 
    Diplomata útlevél 
    Menekült, illetve kiegészít  védelemben részesített számára 

kiállított útlevél 
    Egyéb éspedig ________________________ 
 Útlevelének kiállítási helye: 
 A/18/3. Ország:  ______________________________ 
 A/18/4. Település:  ______________________________ 
 A/18/5. Kiállítási ideje:  ____év __ hónap __ nap 
 A/18/6. Érvényességi ideje:  ____év __ hónap __ nap 
 A/19. Ha menekült/kiegészít  védelemben részesített személy: 
 a státusz fajtája: ............... 
 a státuszt elismer  tagállam neve: ...................... 
 a státusz elismerésének ideje: ............................. 

  
 A/20/1. Megszakítás nélküli jogszer  magyarországi tartózkodásának kezdete: 

   ____év __ hónap __ nap 
 A/20/2. Kiadott vízumának száma:  _-_______ 
 A/20/3. Vízumát kiadó hatóság 
megnevezése: 

 ______________________________ 

 A/20/4. Vízumkiadás dátuma:  ____év __ hónap __ nap 
 A/20/5. Vízum érvényessége:   ____év __ hónap __ nap 
 A/20/6. Ha rendelkezik tartózkodási engedéllyel, a tartózkodási engedély 
száma: 

 ______ 

 A/20/7. Tartózkodási engedély kiállításának 
id pontja: 

 ____év __ hónap __ nap 

 A/20/8. Tartózkodási engedély érvényessége:  ____év __ hónap __ nap 
 A/20/9. A tartózkodási engedélyt kiadó 
hatóság: 

 ______________________________ 

 A/20/10. A tartózkodási engedély kiállításának 
célja: 

  Látogatás   Hivatalos   Keres tevékenység 

  Önkéntes tevékenység   Családi együttélés biztosítása   Tanulmány   
  Gyógykezelés   Kutatás   Egyéb   EU Kék Kártya 
 A/20/11. Ha rendelkezik letelepedési engedéllyel, annak típusa: 
 A/20/12. Letelepedési engedély száma: 
 A/20/13. Az okmány érvényességi ideje: 
 A/20/14. Az engedélyt kiadó hatóság: 
 A/20/15. Ha rendelkezik személy azonosító igazolvánnyal, annak száma: 
 A/20/16. Az okmány kiadásának dátuma: 
 A/20/17. A személyazonosító igazolvány érvényességi ideje: 

 Kelt: ............................ 

   

   .......................................... 
aláírás 

      
 A hatóság tölti ki!     A hatóság tölti ki! 
 Gépi ügyszám: ___________     Betétlap sorszáma: __ 
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„B” betétlap 
A kérelmez  Magyarországon él  külföldi állampolgár családtagja, 

aki nem kérelmezi vele együtt a letelepedést 
 B/1. A családtag és a kérelmez  viszonya:  Házastárs gyermeke  Kérelmez  apja  Kérelmez  anyja  Kérelmez  
házastársa  Kérelmez  gyermeke  Kérelmez  és házastársának eltartott felmen je 
 B/2. A kérelmez  kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmez  útlevelében? (A III/7-es 
kérdésben meg kell adni a gyermek nevét!) 
  Igen   Nem 
 B/3. A kérelmez nek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XX/24-es kérdésben meg kell adni a 
családtag nevét!) 
  Igen   Nem 
 B/4. Ez a családtag Magyarországon él  külföldi, aki a kérelmez  megélhetését fogja biztosítani? (A XVIII/1-es 
kérdésben meg kell adni a családtag nevét!) 
  Igen   Nem 
 B/5. Ez a családtag Magyarországon él  külföldi, és családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A VI-os kérdésben 
meg kell adni a családtag nevét!) 
  Igen   Nem 

 Családtag neve 
 B/6. Családi neve:   ______________________________ 
 B/7. Utóneve(i):  ______________________________ 

 El z  vagy születési neve 
 B/8. Családi neve:   ______________________________ 
 B/9. Utóneve(i):  ______________________________ 

 Anyja születési neve 
 B/10. Családi neve:   ______________________________ 
 B/11. Utóneve(i):  ______________________________ 

 Születési helye 
 B/12. Ország:   ______________________________ 
 B/13. Település:  ______________________________ 
 B/14. Születési ideje:  ____ év __ hónap __ nap 
 B/15. Neme:   Férfi:  N :  
 B/16. Állampolgársága(i):  ______________________________ 
 B/17. Ha Magyarországon él  külföldi családtag, akkor annak jogállása: 
  Menekült   Bevándorolt   Letelepedési engedéllyel 

rendelkez  
  Tartózkodási engedéllyel 
rendelkez  

 B/18. Nemzetisége:  ______________________________ 
 B/19. Lakóhelye: 
 Irányítószám: _________ 
 Ország: ______________________________ 
 Település: ______________________________ 
 Közterület neve: ______________________________ 
 Házszám: ___________ 
 Épület, lépcs ház, emelet, ajtó: ________________ 
 B/20. Foglalkozása:  ______________________________ 
 B/21. Munkáltatójának neve:  ______________________________ 

   ______________________________ 
 Ha a személy a kérelmez  házastársa, akkor a házasságkötés helye: 
 B/22. Ország:  ______________________________ 
 B/23. Település:  ______________________________ 
 B/24. Házastárs esetén a házasságkötés ideje:  ____ év __ hónap __ nap 
 B/25. Magyarországi családi életközösség kezdete:   ____ év __ hónap __ nap 
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 B/26. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmez  megélhetését, akkor 
 Havi jövedelme:  _________ HUF 
 A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak száma:  __ 

 Kelt: ............................ 

  

   .......................................... 
aláírás 

      
 A hatóság tölti ki!     A hatóság tölti ki! 
 Gépi ügyszám: ___________     Betétlap sorszáma: __ 

 
„C” betétlap 

A kérelmez  Magyarországon él  magyar állampolgár családtagja 

 C/1. A családtag és a kérelmez  viszonya:  Házastárs gyermeke  Kérelmez  apja  Kérelmez  anyja  Kérelmez  
házastársa  Kérelmez  gyermeke  Kérelmez  és házastársának eltartott felmen je 
 C/2. A kérelmez nek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XX/24-es kérdésben meg kell adni a 
családtag nevét!) 

  Igen   Nem 
 C/3. A családtag a kérelmez  megélhetését fogja biztosítani? (A XVIII/1-es kérdésben meg kell adni a családtag 
nevét!) 

  Igen   Nem 
 C/4. Ezt a családtagot családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A VI-os kérdésben meg kell adni a családtag 
nevét!) 

  Igen   Nem 
 C/5. Ezt a szül t magyar felmen jeként jelölte meg? (A VIII/2-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!) 

  Igen   Nem 
 Családtag neve 

 C/6. Családi neve:   ______________________________ 
 C/7. Utóneve(i):  ______________________________ 

 El z  vagy születési neve 
 C/8. Családi neve:   ______________________________ 
 C/9. Utóneve(i):  ______________________________ 

 Anyja születési neve 
 C/10. Családi neve:   ______________________________ 
 C/11. Utóneve(i):  ______________________________ 

 Születési helye 
 C/12. Ország:   ______________________________ 
 C/13. Település:  ______________________________ 
 C/14. Születési ideje:  ____ év __ hónap __ nap 
 C/15. Neme:   Férfi:  N :  
 C/16. Állampolgársága(i):  ______________________________ 

   ______________________________ 
 C/17. Lakóhelye:    
 Irányítószám: ____    
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________    
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________    
 Épület: ____  Lépcs ház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 C/18. Foglalkozása:  ______________________________ 
 C/19. Munkáltatójának neve:  ______________________________ 

   ______________________________ 
 Ha a személy a kérelmez  házastársa, akkor a házasságkötés helye: 
 C/20. Ország:  ______________________________ 
 C/21. Település:  ______________________________ 
 C/22. Házastárs esetén a házasságkötés ideje:  ____ év __ hónap __ nap 
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 C/23. Magyarországi családi életközösség kezdete:   ____ év __ hónap __ nap 
 C/24. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmez  megélhetését, akkor 
 Havi jövedelme:  _________ HUF 
 A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak száma:  __ 

 Kelt: ............................ 

   

   ..........................................  
aláírás 

      
 A hatóság tölti ki!     A hatóság tölti ki! 
 Gépi ügyszám: ___________     Betétlap sorszáma: __ 

 
„D” betétlap 

A kérelmez  külföldön él  letelepedését nem kérelmez  külföldi állampolgár 
családtagja 

  
 D/1. A családtag és a kérelmez  viszonya:  Házastárs gyermeke  Kérelmez  apja  Kérelmez  anyja  Kérelmez  
házastársa  Kérelmez  gyermeke  Kérelmez  és házastársának eltartott felmen je 
 D/2. A kérelmez  kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmez  útlevelében? (A III/7-es 
kérdésben meg kell adni a gyermek nevét!) 
  Igen   Nem 
 D/3. A kérelmez nek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XX/24-es kérdésben meg kell adni a 
családtag nevét!) 
  Igen   Nem 

 Családtag neve 
 D/4. Családi neve:   ______________________________ 
 D/5. Utóneve(i):  ______________________________ 

 El z  vagy születési neve 
 D/6. Családi neve:   ______________________________ 
 D/7. Utóneve(i):  ______________________________ 

 Anyja születési neve 
 D/8. Családi neve:   ______________________________ 
 D/9. Utóneve(i):  ______________________________ 

 Születési helye 
 D/10. Ország:   ______________________________ 
 D/11. Település:  ______________________________ 
 D/12. Születési ideje:  ____ év __ hónap __ nap 
 D/13. Neme:   Férfi:  N :  
 D/14. Állampolgársága(i):  ______________________________ 

   ______________________________ 
 D/15. Nemzetisége:  ______________________________ 
 D/16. Lakóhelye:    
 Irányítószám:  _________ 
 Ország:  ______________________________ 
 Település:  ______________________________ 
 Közterület neve:  ______________________________ 
 Házszám:  ___________ 
 Épület, lépcs ház, emelet, ajtó:  ________________ 
 D/17. Foglalkozása:  ______________________________ 
 D/18. Munkáltatójának neve:  ______________________________ 

   ______________________________ 
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 Ha a személy a kérelmez  házastársa, akkor a házasságkötés helye: 
 D/19. Ország:  ______________________________ 
 D/20. Település:  ______________________________ 
 D/21. Házastárs esetén a házasságkötés ideje:  ____ év __ hónap __ nap 

 Kelt: ............................ 

   

   .......................................... 
aláírás 

      
 A hatóság tölti ki!     A hatóság tölti ki! 
 Gépi ügyszám: ___________     Betétlap sorszáma: __ 

 
„E” betétlap 

A kérelemben megjelölt jöv beni lakóhely bejelentésére 

 Kérelmez  neve 
 E/1. Családi neve:   ______________________________ 
 E/2. Utóneve(i):  ______________________________ 

 A kérelmez  születési helye 
 E/3. Ország:   ______________________________ 
 E/4. Település:  ______________________________ 
 E/5. Kérelmez  születési ideje:  ____ év __ hónap __ nap 
 E/6. A kérelmez  állampolgársága:  ______________________________ 
 E/7. Jöv beni magyarországi lakóhelyének a címe: 
 Irányítószám: ____    
 Település: _________________________  Kerület: __ 
 Közterület neve: ____________________    
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________ 
 Házszám: __________    
 Épület: ____  Lépcs ház: ____  Emelet: __  Ajtó: ____ 
 A jöv beni magyarországi lakóhelyének adatai 
 E/8. A lakásban való tartózkodás jogcíme: 
  Tulajdonos   Albérl    Bérl    Családtag 
  Haszonélvez    Egyéb, éspedig ____________________ 
 E/9. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmez vel együtt): __ 
 E/10. A kérelmez  által kizárólagosan használt szobák száma: __  

 E/11. Alapterülete: ____._ m2 

 E/12. Meddig tartózkodhat a lakásban: 
 _ Határozatlan ideig    
 _ Határozott ideig, éspedig   ____év __ hónap __ nap 
 Kelt: ............................    

   .......................................... 
szállásadó aláírása 

      
 A hatóság tölti ki!     A hatóság tölti ki! 
 Gépi ügyszám: ___________     Betétlap sorszáma: __ 

 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám 37783

„F” betétlap 
A kérelemhez mellékelt okiratok jegyzéke 

      
Okirat típusa  Száma  Kelte 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 A felsorolt okiratokat átvettem.    

 Kelt: ............................ 

   

   .......................................... 
ügyintéz  aláírása 

   
 

”



A belügyminiszter 84/2012. (XII. 28.) BM rendelete
az Országgyûlési Õrség szolgálati szabályzatáról

Az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 81. és 82. §

tekintetében az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés a) és c) pontjában, valamint a fegyveres szervek

hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az 1–83. § tekintetében az Országgyûlésrõl szóló

2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdésében és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló

1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyûlés elnöke véleményének kikérésével –

a 84. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 37. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 85. § tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés

3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendeletet az Országgyûlési Õrség hivatásos állományának tagja (a továbbiakban: országgyûlési õr) által

Magyarország területén végzett szolgálati tevékenységre kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. alárendelt: aki valamely szolgálati elöljáróhoz szolgálati beosztás, külön parancs vagy utasítás alapján akár

ideiglenes jelleggel is be van osztva,

2. csoportos tárolás: használatra kiadott fegyverzet szolgálati helyen vagy az ügyeleti szolgálatnál történõ tárolása,

3. egyéni tárolás: használatra kiadott fegyverzet személyi páncélszekrényben, vaslemez szekrényben vagy el nem

mozdíthatóan rögzített lemezkazettában történõ tárolása,

4. egységkészlet: kollektív sorozatlövõ lõfegyver, géppuska, lõszer, fegyverzeti eszköz,

5. feljebbvaló: az, akinek magasabb rendfokozata van, és az alacsonyabb rendfokozatúval nem áll szolgálati elöljárói

viszonyban,

6. helyszínbiztosítás: az a tevékenység, amelyet az országgyûlési õr bûncselekmény vagy egyéb esemény helyszínén,

a szemle elõtt, annak során, szükség esetén azt követõen a helyszín õrzésére, lezárására, a nyomok és

anyagmaradványok biztosítására foganatosít,

7. szolgálati csoport: a tûzoltási feladatok ellátására szervezett napi készenléti létszám,

8. szolgálati feladat: a szolgálati elöljáró által meghatározott, a szolgálatteljesítés során végrehajtandó

tevékenységek, feladatok összessége,

9. szolgálati út: a szolgálati ügyek intézésének azon módja, mely során az utasítások, szolgálati ügyiratok a szolgálati

elöljárótól az alárendelthez vagy a jelentések, kérelmek és panaszok az alárendelttõl az alá-fölérendeltségi

viszonynak megfelelõ egymásra épülõ rendben az intézkedésre jogosult elöljáróhoz jutnak,

10. támadással közvetlenül fenyegetõ magatartás: az a fellépés, amikor a támadó helyzetébõl, tevékenységének

módjából és eszközébõl az országgyûlési õr alaposan következtet arra, hogy a támadás nyomban bekövetkezik,

11. testi épséget súlyosan veszélyeztetõ támadás: ha a támadó helyzetébõl, tevékenységének módjából és eszközébõl

alaposan feltételezhetõ a súlyos sérülés közvetlen veszélye,

12. ügyeletes: az Országgyûlési Õrség ügyeleti feladatait ellátó személy.
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1. Az Országgyûlési Õrség szolgálati ágai és szakszolgálata

3. § (1) Az Országgyûlési Õrség feladatainak ellátását szolgálati ágakra, valamint ügyeleti szolgálatra és a szakszolgálatra

lebontva kell megszervezni.

(2) A szolgálati ágak:

a) a személyvédelmi szolgálati ág,

b) a létesítményvédelmi szolgálati ág,

c) a protokolláris díszelgési szolgálati ág, valamint

d) a tûzoltási és tûzbiztonsági szolgálati ág.

(3) Az Országgyûlési Õrségnél egy szakszolgálat mûködik, amely az Országgyûlési Õrség mûködési feltételeit biztosító

gazdálkodási, biztonságtechnikai, hivatali és humánigazgatási feladatokat látja el.

II. FEJEZET
A SZEMÉLY- ÉS LÉTESÍTMÉNYVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4. § A II. Fejezet rendelkezéseit a személy- és létesítményvédelmi feladatokat ellátó országgyûlési õrökre kell alkalmazni.

2. Intézkedés az Országház és az Országgyûlés Irodaháza üléstermén kívül

5. § (1) A szakképzettséggel nem rendelkezõ országgyûlési õr kizárólag szakképzett országgyûlési õr irányításával

intézkedhet. Ha a szakképzettséggel nem rendelkezõ országgyûlési õr a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény

(a továbbiakban: Rtv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott cselekményt önállóan észleli, vagy ilyen cselekményt

hoznak tudomására, köteles arról a legközelebbi, szakképzettséggel rendelkezõ országgyûlési õrt értesíteni. Ha az

országgyûlési õr értesítésével járó késedelem elháríthatatlan veszéllyel járna, az országgyûlési õr az illetékes

rendõrkapitányság ügyeleti szolgálati feladatokat ellátó szervezeti elemét értesíti a rendõri intézkedés

kezdeményezése érdekében.

(2) Több, egy idõben szükséges intézkedés közül elõször a súlyosabb sérelemmel fenyegetõ helyzetnek megfelelõ

intézkedést kell foganatosítani.

(3) Az országgyûlési õr meghatározott szolgálati feladat végrehajtása során észlelt vagy tudomására jutott kisebb súlyú

jogsértõ cselekmény esetén a meghatározott szolgálati feladatának teljesítését folytatja, azonban a szolgálati

elöljárónak történõ jelentéssel vagy az illetékes rendõrkapitányság ügyeleti szolgálati feladatokat ellátó szervezeti

elemének értesítésével köteles intézkedést kezdeményezni.

(4) A személy- vagy létesítményvédelmi feladatokat ellátó országgyûlési õr az életet, testi épséget és a

vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetõ magatartás észlelése esetén köteles intézkedni. Az országgyûlési õr

az intézkedés végrehajtása helyett – intézkedés kezdeményezése érdekében – jelentést tesz, ha az intézkedés

végrehajtása

a) az Országgyûlés elnöke,

b) az Országház,

c) az Országgyûlés Irodaháza, valamint

d) az Országgyûlés Hivatala elhelyezésére szolgáló épületek

tekintetében jelentkezõ személy- vagy létesítményvédelmi szolgálati feladat végrehajtásának biztonságát vagy

eredményességét veszélyeztetné.

(5) Szolgálati feladat végrehajtása során az országgyûlési õr a számára kijelölt területet csak parancsra vagy a szolgálati

elöljáró engedélye alapján, valamint végszükség esetén hagyhatja el. Az engedélykérés kivételesen mellõzhetõ,

ha a szolgálati elöljáró vagy az Országgyûlési Õrség ügyeletesének értesítésére nincs mód, és a mûködési terület

elhagyásával járó intézkedés elmulasztása az élet- és vagyonbiztonságra másként el nem hárítható hátrányt jelent.

(6) Az országgyûlési õr intézkedése elõtt felméri, hogy rendelkezésére állnak-e azok az eszközök, amelyekkel a

megkezdett intézkedését eredményesen be tudja fejezni; ha nem, úgy az intézkedésének megkezdése elõtt

segítséget kér.
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6. § (1) Az országgyûlési õr jogkörében eljárva, szolgálaton kívül akkor intézkedik, ha

a) szolgálatban lévõ országgyûlési õr nincs jelen és az értesítésével járó késedelem, az intézkedés elmaradása

az élet- és vagyonbiztonságra másként el nem hárítható hátrányt jelentene, vagy

b) a szolgálatban lévõ országgyûlési õrnek kell segítséget nyújtani.

(2) A szolgálaton kívül lévõ országgyûlési õr kizárólag abban az esetben intézkedhet, ha a felmerülõ feladat

végrehajtására megfelelõ szakmai ismeretekkel és képzettséggel rendelkezik, egészséges, nincs szeszesitaltól

befolyásolt állapotban, vagy nem áll intézkedési képességére hátrányosan ható gyógyszer, valamint bódító hatású

anyag befolyása alatt.

3. A szolgálati fellépés módja

7. § (1) Az intézkedést az országgyûlési õr – az Rtv. 20. § (2) bekezdésének elsõ mondatában meghatározottak közlését

megelõzõen – a napszaknak megfelelõ köszönéssel, az intézkedés alá vont nemének, életkorának megfelelõ

megszólítással, ha az országgyûlési õr egyenruhát visel, tisztelgéssel kezdi meg. A polgári ruhában intézkedõ

országgyûlési õr az intézkedés megkezdése elõtt szolgálati igazolványát és azonosító jelvényét felmutatja.

(2) Az intézkedés eredményességének veszélyeztetésére figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott, az intézkedés

megkezdését megelõzõ közlés akkor mellõzhetõ, ha az ott meghatározott információk elõzetes közlése, valamint

a szolgálati igazolvány és az azonosító jelvény felmutatása az intézkedés megtételét lehetetlenné teszi, vagy annak

eredményességét aránytalan mértékben veszélyezteti.

(3) Ha az intézkedés alá vont az országgyûlési õr felszólításának nem tesz eleget, az intézkedõ országgyûlési õr „A törvény

nevében!” felszólítással figyelmezteti, hogy szigorúbban lép fel.

(4) Az intézkedés során úgy kell eljárni, hogy az országgyûlési õr megelõzze megtámadását, lefegyverzését, továbbá

akadályozza meg, hogy a figyelmét a szolgálati tevékenységtõl elvonják, vagy lekötöttségét jogellenes cselekmény

elkövetésére használják fel.

(5) Az intézkedés eredményes befejezését szükség esetén segítség igénybevételével is biztosítani kell.

(6) Az országgyûlési õr az Rtv. V. Fejezetében foglalt intézkedését vagy az Rtv. VI. Fejezetében foglalt kényszerítõ eszköz

alkalmazását követõen az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 142. §-ában

meghatározott jogorvoslat lehetõségérõl szóló tájékoztatás keretében felhívja az intézkedés alá vont személy

figyelmét a jogorvoslat elõterjesztésének határidejére is.

4. Segítség igénybevétele

8. § (1) A segítség igénybevételének a kezdeményezésekor az országgyûlési õr – ha nincs egyenruhában – igazolja magát,

ismerteti a felkért személlyel az igénybevétel célját és módját, valamint a törvény által biztosított fokozott büntetõjogi

védelem tényét.

(2) Ha az Országgyûlési Õrség által segítségadásra felkért személy a segítségadás teljesítését megtagadja, fel kell hívni

a figyelmét, hogy a segítségadást nem tagadhatja meg, kivéve, ha a segítségadás az életét, testi épségét vagy

egészségét nyilvánvalóan veszélyezteti, vagy a segítségadás teljesítéséhez szükséges tárgyi feltételek nem állnak

rendelkezésre.

5. Az intézkedés akadályai elhárításának közös szabályai

9. § (1) Az országgyûlési õr az intézkedés eredményességét akadályozó tárgy eltávolítása során úgy jár el, hogy az eltávolítás

a lehetõ legkisebb károkozással járjon, valamint a károkozás ne legyen aránytalan az elérni kívánt törvényes célhoz

képest.

(2) Ha az akadály eltávolítása különleges szakértelmet igényel, szükség esetén az országgyûlési õr közremûködõt vesz

igénybe.

(3) Ha az akadály keletkezése ismert személy jogellenes magatartásának következménye, a vétlen károsult részére

az Országgyûlési Õrség által teljesített kártalanítás és a közremûködõ részére kifizetett díj visszatérítése iránti igényt

az akadály elõidézõjével szemben az Országgyûlési Õrség érvényesíti.
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6. Eljárás bûncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén

10. § (1) Az országgyûlési õr a magánindítványra büntethetõ bûncselekmény észlelése esetén a feljelentés megtételére

jogosult kérésére megadja a szükséges felvilágosítást.

(2) Ha a szándékos bûncselekmény elkövetésén tetten ért vagy a menekülõ elkövetõ elfogására nincs mód, az

országgyûlési õr haladéktalanul intézkedik az elfogás és – szükség esetén – a helyszín biztosítása iránt.

11. § Az országgyûlési õr szabálysértés észlelése esetén – az Ogytv. 134. § (1) bekezdésében meghatározottak alkalmazása

mellett – a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt felszólítja a tevékenysége abbahagyására és szabálysértés

elkövetésétõl való jövõbeni tartózkodásra.

12. § Az Ogytv. 139. § (1) bekezdésében meghatározott elfogás esetén az országgyûlési õr az illetékes rendõrkapitányság

ügyeleti szolgálati feladatokat ellátó szervezeti elemét értesíti.

7. Biztonsági intézkedések

13. § (1) Az országgyûlési õr az önveszélyes állapot vagy a személyeket, továbbá az anyagi javakat közvetlenül fenyegetõ

veszélyhelyzet észlelése esetén – az Rtv. 37. §-ában meghatározott intézkedések végrehajtása során – a helyszínen

a) tájékozódik, azonnali elsõdleges jelentést tesz, az esemény jellegétõl függõen a veszély elhárításában

közremûködni kötelezetteket riasztja,

b) gondoskodik az életmentésrõl és az elsõsegélynyújtásról,

c) intézkedik a vagyonmentésre és a további károk megelõzésére,

d) jelentést tesz, szükség esetén újabb erõket és eszközöket igényel, valamint javaslatot tesz további intézkedések

megtételére,

e) intézkedik a bûncselekmények megelõzésére és a veszélyhelyzettel összefüggõ bûncselekmények felderítésére,

f) tájékoztatást ad a szolgálati elöljáró utasítása szerint, valamint

g) intézkedik a közrendet zavaró cselekmények megszüntetésére, az illetéktelenek távoltartására, a közúti forgalom

esetleges elterelésére, szükség esetén a személyek elszállítására, az állatok elterelésére.

(2) Biztonsági intézkedés keretében terület lezárására kell intézkedni

a) természeti vagy ipari katasztrófa, valamint annak veszélye esetén,

b) tûzeset, mûszaki mentés helyszínén,

c) bûncselekmény, közlekedési és egyéb baleset esetén,

d) súlyos fertõzõ betegség, talált sugárzó anyag, robbanóanyag, robbantással történõ fenyegetés esetén, valamint

e) terrortámadás veszélye vagy terrorcselekmény esetén.

8. Eljárás helyszínbiztosítás esetén

14. § (1) A helyszínt biztosító országgyûlési õr

a) elsõsegélyben részesíti vagy részesítteti azokat, akik az esemény során megsérültek vagy megbetegedtek,

valamint más ok miatt segítségre szorulnak,

b) a szándékos bûncselekmény elkövetésén tetten ért elkövetõt elfogja, a tanúkat visszatartja, az eseményben

érintetteket, az eseményt észlelõket feltartóztatja,

c) az illetéktelen személyeket a helyszínrõl eltávolítja,

d) a helyszínt körülhatárolja, eredeti állapotában megõrzi,

e) megállapítja és megfigyeli, hogy megváltoztatták-e a helyszínt, miben változtatták meg, ha igen, ki és miért,

f) a közrendet zavaró cselekményeket, forgalmi torlódásokat megszünteti,

g) az eseményt szolgálati elöljárójának azonnal jelenti,

h) feljegyezi, hogy a sérültet milyen rendszámú mentõ gépkocsival, hova szállították el, valamint

i) a helyszínre megérkezõ szemlebizottság vezetõjének jelentést tesz.

(2) A helyszínrõl való bevonulása után az országgyûlési õr írásban jelenti, hogy

a) kinek a felhívására vagy utasítására, mikor érkezett a helyszínre,

b) kiket talált a helyszínen,

c) milyen nyomokat és anyagmaradványokat biztosított,
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d) milyen intézkedéseket tett, valamint

e) változásokat eszközöltek-e a helyszínen, ha igen, kik és miért,

f) a helyszínt kinek és mikor adta át.

9. Eljárás katasztrófa esetén

15. § (1) Katasztrófa bekövetkezésének vagy veszélyének észlelése esetén az országgyûlési õr haladéktalanul gondoskodik

az elhárításra jogosult hatóságok és szervek ügyeleten keresztül történõ értesítésérõl. Az országgyûlési õr jelentést

tesz az Országgyûlési Õrség ügyeletesének, aki az észlelésrõl vagy a bejelentésrõl haladéktalanul értesíti a hivatásos

katasztrófavédelmi szerv területileg illetékes ügyeleti szolgálatát, valamint az Országgyûlési Õrség tûzoltási és

tûzbiztonsági feladatokat ellátó szervezeti elemét.

(2) Katasztrófa helyszínén az országgyûlési õr az elhárításra jogosult hatóságok és szervek megérkezéséig intézkedik

a) a közbiztonság és az adott helyzetben elvárható rend fenntartására, valamint ennek helyreállítására,

b) a helyszín, valamint a helyszínre érkezõ különbözõ mentõegységek zavartalan munkájának biztosítására, továbbá

c) – a tûzoltóság tûzoltási és mûszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.)

BM rendelet 54. §-a szerinti Tûzoltási és Mûszaki Mentési Tervben meghatározottakra is figyelemmel – a forgalom

lezárására és elterelésére, valamint az élet- és vagyonmentésre.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szerven kívül értesíteni kell a veszélyeztetett terület lakóit, ha a tûzesetet vagy

a mûszaki mentést szükségessé tevõ eseményt nem észlelték.

(4) Az országgyûlési õr a kialakult helyzetrõl és a megtett intézkedésekrõl a szolgálati helyére történõ bevonulása után

haladéktalanul írásos jelentést készít.

10. Terület lezárása

16. § (1) Az Országgyûlés elnöke utazásának és a rendezvények biztosítása során, valamint az 5. § (4) bekezdés b)–d) pontjában

meghatározott védett létesítmények és épületek környezetében a területet, útvonalat vagy útvonal szakaszt

ideiglenesen le lehet zárni.

(2) Az országgyûlési õr az (1) bekezdésben, valamint a 13. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a terület lezárása

esetén megakadályozza a lezárt területre illetéktelenek belépését, az illetéktelenül ott tartózkodókat távozásra szólítja

fel.

(3) A terület lezárásával összefüggõ intézkedések betartása kikényszeríthetõ.

(4) A terület lezárását az elrendelés indokának megszûnésekor fel kell oldani.

11. Ideiglenes közlekedésrendészeti intézkedések

17. § (1) Az Országgyûlési Õrség a közbiztonság védelme érdekében, katasztrófa, tûzeset vagy baleset, valamint rendezvény

helyszínén a feltétlenül szükséges mértékben és idõtartamban elrendelheti

a) egyes útvonalak, utcák, terek, városrészek közúti forgalmának teljes vagy részleges lezárását, a forgalom

elterelését vagy korlátozását,

b) a megállás vagy várakozás tilalmát, valamint az arra kijelölt helyen a várakozás megszüntetését, továbbá

c) egyéb közlekedési tilalmak feloldását, az egyirányú forgalmú utcában a közlekedés irányának megváltoztatását.

(2) Az Országgyûlési Õrség fontos közérdekbõl a közúti jármûvek közlekedése vagy várakozása céljára ideiglenes

jelleggel igénybe veheti az egyébként nem a közúti forgalom célját szolgáló közterületet, ha annak teherbírása

megfelelõ, valamint méret- és súlykorlátozás elrendelésével arra alkalmas.

12. Személyazonosság megállapítása

18. § (1) A személyazonosság megállapítása során az országgyûlési õr elkéri az érintett személy személyazonosító igazolványát

vagy egyéb, a személyazonosságot hitelt érdemlõen igazoló okmányát. Ha az okmány valódisága vagy az érintett

személy személyazonossága kétséges, az országgyûlési õr ellenõrzõ kérdéseket tehet fel, felszólítja az intézkedés alá

vont személyt adatainak bemondására, a bemondott adatokat az okmánnyal összehasonlítja.

(2) A személyazonosság megállapítása során meg kell állapítani az érintett személy személyazonosságát, és – akinél ez

a további intézkedéshez, eljáráshoz szükséges, vagy egyéb körülmények ezt indokolják – rögzíteni kell az intézkedés
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alá vont személy személyazonosító adatait (név, születési hely, idõ, anyja születési neve), az igazolványának sorozatát

és számát, valamint az intézkedés helyét, idejét és okát.

(3) Ha az országgyûlési õr megállapítja, hogy az érintett személy vagy az általa bemutatott okmány körözését rendelték el,

haladéktalanul értesíti az illetékes rendõrkapitányság ügyeleti szolgálati feladatokat ellátó szervezeti elemét.

13. Fokozott ellenõrzés

19. § (1) A fokozott ellenõrzés összehangolt és koncentrált szolgálati tevékenység, amelynek során az Országgyûlési Õrség

hatáskörébe tartozó feladatokkal összefüggésben helyszínt vagy annak egy részét lezárják, és az ott tartózkodókat

igazoltatják.

(2) Fokozott ellenõrzés végrehajtását az Országgyûlési Õrség parancsnoka rendelhet el.

14. Feltartóztatás

20. § (1) A feltartóztatás az országgyûlési õrnek az a tevékenysége, amelynek során azt a személyt, akitõl felvilágosítást kér,

az intézkedés helyszínének elhagyásában korlátozza vagy a további intézkedés megtételéig a helyszín elhagyásában

megakadályozza.

(2) A feltartóztatást meg kell szüntetni, ha az intézkedés célját elérte és további intézkedésre nincs szükség.

15. Eljárás diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló más mentességet élvezõ személyekkel

vagy közjogi tisztséget betöltõ személlyel szemben

21. § (1) Ha az országgyûlési õr a személyazonosság megállapítása során észleli, hogy az érintett személy diplomáciai vagy

nemzetközi jogon alapuló más mentességet élvezõ, nem magyar állampolgárságú személy vagy közjogi tisztséget

betöltõ személy, akkor rögzíti a tényállást, és ezt követõen a mentességet élvezõ személlyel szemben a

személyazonosság megállapításán túl további intézkedést nem tesz.

(2) A diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló más mentességet élvezõ, nem magyar állampolgárságú személy,

továbbá a közjogi tisztséget betöltõ személy által elkövetett bûncselekmény vagy szabálysértés esetén – a tettenérés

esetét kivéve – az országgyûlési õr nem végezhet olyan eljárási cselekményeket, amelyek a mentességet élvezõ

személy ellen közvetlenül irányulnak. Az országgyûlési õr ilyen esetben foganatosítja a szükséges helyszíni intézkedést

és feljelentést tesz.

(3) A diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló más mentességet élvezõ, nem magyar állampolgárságú személlyel

szembeni, az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedésrõl soron kívül értesíteni kell a Külügyminisztérium ügyeletét.

16. Eljárás a Magyar Honvédség állományának tagjával és a fegyveres szervek

hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó

hivatásos állományú személlyel szemben

22. § (1) Az országgyûlési õr

a) a Magyar Honvédség hivatásos vagy szerzõdéses állományú katonájával, a tényleges szolgálatot teljesítõ

önkéntes tartalékos katonával, a honvédtisztjelölttel, a honvéd altiszt-jelölttel, valamint

b) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó

hivatásos állományú személlyel

szemben a testület és a rendfokozat tekintélyének megóvásával intézkedik.

(2) Ha az elõállítandó személy lõfegyvert tart magánál, a biztonsági intézkedések megtétele mellett fel kell szólítani

lõfegyvere feltalálási helyének közlésére és le kell fegyverezni.
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III. FEJEZET
A TÛZOLTÁSI ÉS TÛZBIZTONSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

23. § A III. Fejezet rendelkezéseit a tûzoltási és tûzbiztonsági feladatokat ellátó országgyûlési õrökre kell alkalmazni.

24. § (1) Az országgyûlési õr az Országház, az Országgyûlés Irodaháza, valamint az Országgyûlés Hivatala elhelyezésére

szolgáló épületek területén az azonnali beavatkozást igénylõ tûzeset, közvetlen tûz- vagy robbanásveszély, valamint

egyéb káreset észlelése esetén – feltéve, hogy beavatkozásra alkalmas állapotban van, szolgálati idején kívül is –

köteles a beavatkozó egység megérkezéséig a szakmai felkészültségének megfelelõen és a rendelkezésére álló

felszereléseivel beavatkozni, az általa ismert szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni vagy kezdeményezni és

közremûködni azok megtételében.

(2) Az országgyûlési õr az Országház, az Országgyûlés Irodaháza, valamint az Országgyûlés Hivatala elhelyezésére

szolgáló épületek területén a tûzvédelmi és katasztrófavédelmi jogszabályok megsértésének vagy bûncselekményre

utaló körülmény észlelése esetén, valamint a tûzvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi elõírások érvényre

juttatása érdekében köteles kezdeményezni vagy megtenni a szükséges intézkedést.

25. § Tûzmegelõzési és tûzoltási tevékenységet csak a jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezõ,

a feladat ellátására egészségi és fizikai állapotánál fogva alkalmas országgyûlési õr végezhet.

26. § Az országgyûlési õr jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítéséhez természetes személy, jogi személy

közremûködését kérheti. A közremûködés kezdeményezésekor ismertetni kell annak jogi alapjait és megtagadásának

jogi következményeit.

IV. FEJEZET
A KÉNYSZERÍTÕ ESZKÖZÖK

17. Általános szabályok

27. § (1) A kényszerítõ eszközt alkalmazó országgyûlési õr, valamint az útzár alkalmazását elrendelõ parancsnok a helyszíni

intézkedések után köteles írásos jelentést készíteni. Ha a kényszerítõ eszköz alkalmazását személyi szabadságot

korlátozó intézkedés követi, a kényszerítõ eszközt alkalmazó országgyûlési õrnek a jelentést a személyi szabadságot

korlátozó intézkedésrõl szóló írásos jelentésben kell megtennie.

(2) A kényszerítõ eszköz alkalmazásáról készített jelentés tartalmazza:

a) hol, mikor, kivel szemben, mennyi ideig, milyen kényszerítõ eszköz alkalmazására került sor és ennek mi volt

az indoka,

b) a jogellenes magatartás abbahagyására történt-e felszólítás, ha nem, ennek mi volt az oka,

c) a kényszerítõ eszköz alkalmazására történt-e elõzetes figyelmeztetés, ha nem, ennek mi volt az oka,

d) keletkezett-e sérülés és milyen fokú, valamint keletkezett-e anyagi kár,

e) mi történt a sérülttel, ellátására történt-e intézkedés, ha nem, ennek mi volt az oka,

f) a támadásra használt eszköz leírását, ha támadás miatt történt a kényszerítõ eszköz alkalmazása,

g) a tanúk természetes személyazonosító adatait és lakcímét, valamint

h) az alkalmazást lehetõvé tevõ valamennyi jogszabályhelyre történõ hivatkozást.

(3) A kényszerítõ eszköz alkalmazását követõen az országgyûlési õr szolgálati elöljárója haladéktalanul köteles kivizsgálni

az alkalmazással összefüggõ követelmények teljesülését.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott vizsgálat során a szolgálati elöljáró:

a) kényszerítõ eszköz alkalmazásával okozott sérülés esetén meghallgatja azt, akivel szemben a kényszerítõ eszközt

alkalmazták, valamint azt, aki az eseménynél jelen volt és meghallgatása a tényállás tisztázását elõsegítheti,

feltéve, hogy a meghallgatandó személy a meghallgatásához hozzájárult,

b) ha az országgyûlési õr jelentésében ellentmondásokat észlelt, tisztázza azokat,

c) ha az intézkedés alá vont, valamint az eseménynél jelen levõ személy a meghallgatását vagy a válaszadást

megtagadja, a szolgálati elöljáró a rendelkezésére álló adatok alapján vizsgálja ki a kényszerítõ eszköz

alkalmazásának jogszerûségét.
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(5) A szolgálati elöljáró a megállapításait írásban rögzíti, amelyben állást foglal a szakszerûség, szükségesség, jogszerûség,

arányosság követelményének megtartásáról. Ha megállapítása szerint a kényszerítõ eszközök alkalmazására

jogszabálysértõ módon került sor, – ha annak jogszabályi feltételei fennállnak – az intézkedõ országgyûlési õr ellen

kártérítési, fegyelmi, vagy fegyelmi és büntetõeljárást kezdeményez.

(6) Ha a kényszerítõ eszköz alkalmazását követõen az országgyûlési õr az elfogott személyt elõállítás céljából a

rendõrségnek átadta, az Országgyûlési Õrség a személyi szabadságot korlátozó intézkedésrõl szóló írásos jelentés

másolatát a rendõrség elõállítást végrehajtó szervezeti egységének az intézkedés foganatosításától számított

15 napon belül megküldi.

28. § (1) Az Ogytv. 133. § (3) bekezdése szerinti kényszerítõ eszköz csak akkor alkalmazható, ha az intézkedés alá vont

magatartása, ellenszegülésének mértéke annak Rtv. szerinti alkalmazását indokolja. A nagyobb korlátozással,

sérüléssel vagy károkozással járó kényszerítõ eszköz akkor alkalmazható, ha a kisebb korlátozással, sérüléssel vagy

károkozással járó kényszerítõ eszköz alkalmazása nem vezetett eredményre vagy sikere eleve kilátástalan.

(2) Az intézkedés alá vont személy magatartása szempontjából az országgyûlési õr az alábbiak szerint tesz különbséget:

a) passzív ellenszegülést tanúsító személy, aki az intézkedés során az országgyûlési õr jogszerûen adott utasításait

nem hajtja végre, de tevõleges ellenszegülést nem mutat,

b) aktív ellenszegülést tanúsító személy, aki nem veti magát alá a jogszerû intézkedésnek, magatartásával fizikai

erõkifejtés útján is igyekszik azt megakadályozni,

c) támadó magatartást tanúsító személy, aki az intézkedõ országgyûlési õrre, valamint a támogatására vagy

védelmére kelt személyre rátámad.

(3) A kényszerítõ eszköz alkalmazását jól hallható, közérthetõ és határozott módon a következõ sorrendben meg kell

elõznie:

a) a jogellenes magatartás abbahagyására való felszólításnak, „a törvény nevében” szavak elõrebocsátásával,

valamint

b) a figyelmeztetésnek, hogy kényszerítõ eszköz alkalmazása következik.

18. Testi kényszer

29. § (1) A megfogás, a leszorítás, az elvezetés vagy más, az országgyûlési õr által fizikai erõkifejtéssel alkalmazott, valamely

cselekvésre vagy cselekvés abbahagyására irányuló kényszerítés (a továbbiakban: testi kényszer) akkor alkalmazható,

ha az országgyûlési õr erõfölénye vagy az intézkedés alá vont személy állapota, magatartása folytán az intézkedés

eredményessége ezzel biztosítható.

(2) A testi kényszer alkalmazása során az országgyûlési õr önvédelmi fogásokat is használhat. Az országgyûlési õr

a támadás céljára szolgáló eszköz használatának megakadályozása, továbbá a támadás elhárítása érdekében az ehhez

szükséges erejû és irányultságú ütést vagy rúgást alkalmazhat.

(3) Nem minõsül testi kényszernek, amikor az országgyûlési õr – jogszerû intézkedése során, a biztonságos intézkedés

végrehajtása érdekében – a felé kartávolságon belülre lépõ, valamint a mozgásának folyamatosságát akadályozó

személyt csupán nyújtott kezével, minimális erõkifejtéssel magától távol tartja.

19. Bilincs alkalmazása

30. § (1) Bilincs alkalmazása az Rtv. 48. §-ában meghatározott esetekben, különösen azzal szemben indokolt,

a) aki erõszakos, garázda magatartást tanúsít és ennek abbahagyására testi kényszerrel nem késztethetõ,

b) aki az intézkedõ országgyûlési õrt, annak segítõjét, valamint az intézkedésben közremûködõt megtámadja,

c) akinek az elfogására bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt került sor, és szökése bilincs

alkalmazása nélkül nem akadályozható meg,

d) akinek a jogszerû intézkedéssel szembeni ellenszegülése testi kényszerrel nem törhetõ meg,

e) aki önkárosító magatartást tanúsít vagy ilyen magatartás tanúsításával fenyeget.

(2) Bilincselést az erre a célra rendszeresített eszközzel kell végrehajtani. Ennek hiányában vagy ezek meghibásodása,

megrongálódása esetén más, ilyen célra megfelelõ eszköz is alkalmazható, de tilos vékony fém- vagy mûanyag huzalt,

a jellegénél fogva sérülést okozó eszközt alkalmazni.

(3) A bilincselés módjai:

a) két vagy több ember kezének egymáshoz bilincselése,

b) kezek elõre vagy hátra bilincselése,
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c) indokolt esetben lábak egymáshoz bilincselése,

d) indokolt esetben tárgyhoz bilincselés.

(4) Tilos a bilincs olyan módon való használata, amely indokolatlanul fájdalmat, sérülést okoz vagy jellegénél fogva

megalázó.

31. § (1) A bilincselés módját az intézkedõ országgyûlési õr az adott körülmények között a legcélirányosabban választja meg

azzal, hogy

a) a kezek hátra bilincselése akkor célszerû, ha a bilincs alkalmazására testi kényszer útján kerül sor vagy alapos okkal

tartani lehet az országgyûlési õr elleni támadástól, valamint szökéstõl, kivéve, ha az intézkedésben érintett kezei

az erre a célra kialakított övhöz vannak bilincselve;

b) lábbilincselés, valamint kéz és láb bilincselés együttes alkalmazása akkor indokolt, ha arról, akivel szemben

alkalmazzák, feltételezhetõ, hogy önmagában vagy másban kézbilincs alkalmazása esetén is kárt tud okozni,

vagy a bûncselekmény jellege azt indokolja;

c) tárgyhoz bilincselésnek akkor van helye, ha a személy önkárosításának, támadásának vagy szökésének

megakadályozása, ellenszegülésének megtörése, vagy az intézkedés eredményes befejezése más módon nem

biztosítható.

(2) Az országgyûlési õr az intézkedés alá vont személyt fekvõ helyzetben, falnak vagy más tárgynak nyomva

megbilincselheti, ha azt a személy aktív ellenszegülése, támadása, erõszakos magatartása vagy ezek kialakulásának

megelõzése szükségessé teszi.

(3) Intézkedése során az országgyûlési õr saját magához mást nem bilincselhet.

(4) A bilincset az országgyûlési õr szolgálaton kívül nem tarthatja magánál.

20. Vegyi eszköz, elektromos sokkoló eszköz, rendõrbot, valamint más eszköz alkalmazása

32. § (1) Az országgyûlési õr vegyi eszközt, elektromos sokkoló eszközt, rendõrbotot saját elhatározásából vagy szolgálati

elöljárója parancsára használhat.

(2) A rendõrbottal – annak hiánya esetén – egy tekintet alá esik minden más alkalmi eszköz, amelynek hatása a

rendszeresített rendõrbotéval azonos.

(3) Az országgyûlési õr az (1) bekezdésben meghatározott rendszeresített eszközt szolgálaton kívül nem tarthatja

magánál.

(4) Az országgyûlési õr az intézkedés megkezdésekor a vegyi eszközt, elektromos sokkoló eszközt készenlétbe helyezi,

a rendõrbotot kézbefogja és felkészül a támadás elhárítására, az ellenszegülés megtörésére.

(5) Az elektromos sokkoló eszköz használata elsõsorban a végtagokra irányulhat.

(6) A rendõrbot vagy a vele egy tekintet alá esõ bármely más eszköz alkalmazásakor az ütés lehetõleg a támadó végtagot

érje. Kerülni kell, hogy az ütés súlyos sérülést okozzon.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott kényszerítõ eszközöket nem szabad a támadás, ellenszegülés megszûnése,

megtörése után alkalmazni.

21. Útzár

33. § (1) Közúton vagy közforgalom számára megnyitott egyéb úton útzár – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –

ellenõrzõ-átengedõ pont mûködtetésével telepíthetõ.

(2) Az (1) bekezdés szerint telepített útzárat – a forgalomkorlátozáshoz szükséges jelzéseken túl – megkülönböztetõ

fényjelzést mûködtetõ jármû vagy villogó sárga fényt adó berendezés elhelyezésével is meg kell jelölni.

(3) Az út szolgálati jármûvel történõ eltorlaszolása sürgõs esetben, az útzár telepítésének elrendelésére jogosult

engedélyével hajtható végre. Ebben az esetben a szolgálati jármû megkülönböztetõ fényjelzését folyamatosan

mûködtetni kell.

(4) Az útzár alkalmazását az Országgyûlési Õrség által védett létesítmények vagy az Országgyûlési Õrség által védett

személy programhelyszíneinek vonatkozásában az Országgyûlési Õrség parancsnoka rendeli el.

(5) Ha az Országgyûlési Õrség parancsnokának az útzár telepítésének elrendelésére vonatkozó döntésének meghozatala

indokolatlan késedelemmel járna, az útzár telepítésének engedélyezésére az Országgyûlési Õrség parancsnokának

általános helyettese, az õ akadályoztatása esetén az ügyeletes is jogosult.
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22. Megállásra kényszerítés

34. § Az Rtv. 51. § (3) bekezdésében meghatározott megállásra kényszerítéshez az országgyûlés õrszolgálati jármûvet,

továbbá gépjármû elfogó hálót is felhasználhat. Ennek során a szolgálati jármûben keletkezett kárért – ha az erre

vonatkozó vizsgálat a kényszerítõ eszközök alkalmazásával kapcsolatos szabályok megsértése miatt más

következtetésre nem jut – az országgyûlési õrt kártérítési felelõsség nem terheli.

23. Lõfegyverhasználat

35. § (1) A lõfegyverhasználati jog gyakorlása független attól, hogy az országgyûlési õr egyenruhát vagy polgári öltözetet visel,

szolgálatban vagy azon kívül van, és rendelkezik-e szolgálati lõfegyverrel.

(2) A tûzoltási és tûzmegelõzési feladatokat ellátó országgyûlési õrt a lõfegyverhasználati jog nem illeti meg.

(3) Az országgyûlési õr a lõfegyverhasználat során elsõsorban az Országgyûlési Õrségnél rendszeresített lõfegyvert

használja. Az Rtv. 53. § (2) bekezdése alapján fegyverként használható más dolog lehet a nem rendszeresített lõfegyver

és minden olyan eszköz, amely az országgyûlési õr feladatának teljesítését elõsegíti.

(4) A fegyverhasználatot megelõzõ figyelmeztetést érthetõen, határozottan „A törvény nevében fegyvert használok!”

szavakkal kell megtenni.

(5) Szolgálati elöljárója parancsára az országgyûlési õr köteles a lõfegyverét használni. A lõfegyver parancsra történõ

használatának jogszerûségéért a parancsot kiadó szolgálati elöljáró a felelõs. E parancs végrehajtása csak akkor

tagadható meg, ha az országgyûlési õr tudja, hogy a lõfegyver használatával bûncselekményt követne el.

36. § (1) A lõfegyverhasználat során a lövést lehetõleg végtagra kell irányítani.

(2) Ha a törvény csak a közvetlen fenyegetés vagy támadás elhárítása céljából teszi lehetõvé a fegyverhasználatot és

a közvetlen fenyegetés vagy támadás bármely oknál fogva megszûnt, a lõfegyverhasználati jogosultság is azonnal

megszûnik. A lõfegyverhasználat további alkalmazásának helye nincs, ha az a célját elérte.

37. § (1) A figyelmeztetõ lövést általában függõleges irányba, a légtérbe kell leadni. Ha ez nem biztonságos, a lövés irányát úgy

kell megválasztani – számolva a becsapódást esetlegesen követõ gurulattal is –, hogy a lövedék életet, testi épséget ne

veszélyeztessen és lehetõleg ne okozzon anyagi kárt.

(2) Ha a támadás közvetett – a támadó ahhoz tárgyat vagy állatot alkalmaz –, akkor az országgyûlési õr elsõsorban tárgyra,

állatra ad le lövést. Az országgyûlési õr az õt vagy segítõjét jármûvel elütni szándékozó támadó jármûvének kerekeire,

az emberre uszított kutya támadása esetén az állatra leadott lövéssel hárítja el a veszélyt.

(3) Mások személyét, vagyonát közvetlenül veszélyeztetõ megvadult állatra az országgyûlési õr akkor lõhet, ha a

veszélyhelyzet elhárítására az adott körülmények között más lehetõség nincs. Szolgálati feladata teljesítésének

érdekében az országgyûlési õr a testi épségét közvetlenül veszélyeztetõ állatot lelõheti.

(4) A tárgyra, állatra irányuló lövésnek feltétele, hogy az ember életét, testi épségét ne veszélyeztesse.

(5) Az Rtv. 55. §-ában meghatározottakon túl nincs helye a lõfegyverhasználatnak, ha a lõfegyverhasználat az

államhatáron átlövést idézne elõ, valamint a határúton közlekedõ személlyel szemben, kivéve, ha fegyveresen vagy

felfegyverkezve elkövetett támadást, vagy fegyveres ellenállást kell leküzdeni.

38. § (1) A lõfegyverhasználat során sérültet elsõsegélyben kell részesíteni, gondoskodni kell orvosi ellátásáról, a közvetlen

hozzátartozója értesítésérõl.

(2) A lõfegyverhasználatot, valamint a halaszthatatlan segítségnyújtást követõen az országgyûlési õr közvetlen szolgálati

elöljárójának haladéktalanul jelenti, és annak megérkezéséig a helyszínt biztosítja. A szolgálati elöljáró intézkedik a

helyszíni szemle lefolytatására, függetlenül attól, hogy történt-e személyi sérülés vagy keletkezett-e kár. A szolgálati

elöljáró a lõfegyverhasználatról jelentést tesz a szolgálati út betartásával.

(3) Az Országgyûlési Õrség parancsnoka 3 munkanapon belül köteles kivizsgálni a lõfegyverhasználat és

lõfegyverhasználatnak nem minõsülõ lövés jogszerûségét, szakszerûségét.

39. § (1) A vizsgálat során jelentést kell íratni a lõfegyvert használó országgyûlési õrrel, a lõfegyver használatára utasítást adó

szolgálati elöljáróval és azzal az országgyûlési õrrel, akinek hitelt érdemlõ tudomása van az eseményrõl. Nem vehet

részt a vizsgálatban az, akinek jelentésírási kötelezettsége van.
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(2) A lõfegyvert használó országgyûlési õr jelentése a következõket tartalmazza:

a) mikor, hol, kivel szemben, milyen fegyvert használt, hány lövést adott le, a leadott lövést hová irányította,

a fegyver típusát, gyári számát,

b) a lõfegyverhasználat okát,

c) a megelõzõ intézkedéseket,

d) milyen sérülés történt, sor került-e elsõsegélynyújtásra, orvosi ellátásra, hol tartózkodik a sérült,

e) milyen kárt okozott a lövés, ki a károsult, az országgyûlési õr, valamint a károsult mit tett a kár enyhítésére,

f) a helyszínre, a tanúkra, a bûnjelekre és az egyéb körülményekre vonatkozó adatokat,

g) a fegyverhasználatra feljogosító törvényhelyre történõ hivatkozást.

(3) A vizsgálat során a helyszíni szemle és a jelentések adatait is figyelembe véve, a meghallgatáson történõ megjelenésre

való felkérés után meg kell hallgatni az érdekelteket, különösen az intézkedés által érintettet, a sérültet és azt, akinek

a lõfegyverhasználat kárt okozott.

(4) A vizsgálatot lezáró jelentés tartalmazza

a) a lõfegyverhasználat jogszerûsége minõsítésére vonatkozó megállapítást,

b) a lõfegyverhasználat jogellenessége megállapítása esetén a felelõsségre vonási eljárás megindítására vonatkozó

döntést,

c) a sérüléseket, valamint

d) az okozott kárt.

(5) Ha az Országgyûlési Õrség parancsnoka a lõfegyverhasználattal kapcsolatban bûncselekmény megalapozott gyanúját

állapítja meg, feljelentést tesz az illetékes ügyészi szervnél, fegyelmi vétség gyanúja esetén intézkedik a fegyelmi

eljárás lefolytatására.

(6) A tárgyra vagy állatra irányuló, valamint a figyelmeztetõ és a nem szándékosan létrejött lövést az országgyûlési õr

lehetõleg azonnal, szóban jelenti szolgálati elöljárójának, majd írásos jelentést készít, amely tartalmazza:

a) mikor, hol, milyen célból, hány lövést adott le,

b) a lövést kiváltó körülményeket, figyelmeztetõ lövésnél az alkalmazott megelõzõ intézkedéseket, vagy azok

mellõzésének okait,

c) a lövés irányát és következményét,

d) ha a lövés sérülést vagy kárt okozott, annak leírását,

e) a lövést követõen tett intézkedéseit, valamint

f) a helyszínre, a tanúkra, és az egyéb körülményekre vonatkozó adatokat.

(7) Ha a (6) bekezdés szerinti lövés sérülést vagy kárt okozott, a lõfegyverhasználatra vonatkozó rendelkezések szerint

kell a vizsgálatot lefolytatni.

V. FEJEZET
AZ ORSZÁGGYÛLÉSI ÕRSÉG FELADATAI

24. Személyvédelmi feladatok

40. § (1) A személyvédelem során az Országgyûlési Õrség sajátos védelmi eszközökkel és módszerekkel gondoskodik az

Országgyûlés elnöke életének és testi épségének biztonságáról.

(2) A személyvédelmi feladatokat az Országgyûlési Õrség más szervekkel együttmûködve végzi, melynek során

gondoskodik az Országgyûlés elnöke ellen irányuló erõszakos cselekmények felderítésérõl, megelõzésérõl,

megszakításáról. Az Országgyûlés elnöke életének, testi épségének védelme ellátásában közremûködõ rendõri és más

szervek tevékenységét az Országgyûlési Õrség koordinálja.

(3) A biztonság érdekében az Országgyûlési Õrség jogosult az Országgyûlés elnökének lakó-, tartózkodási vagy

munkahelyén, az általa látogatott helyeken és azok közvetlen környezetében az adott területre egyébként érvényes

közlekedési, tartózkodási szabályokat szigorítani, ideiglenesen személyi és technikai ellenõrzési rendszabályokat

bevezetni.

41. § (1) A házelnök személyvédelmével kapcsolatos feladatokat az Országgyûlési Õrség látja el, kivéve, ha az Országgyûlés

elnöke a magánprogramjának vagy a részvételével bonyolított hivatalos programjának idõtartamára a
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személyvédelem egyes elemeirõl – elõzetesen és írásban – lemond, feltéve, hogy a hivatalos programon nem vesz

részt

a) a Kormány tagjai közé nem tartozó védett személy,

b) nemzetközileg védett személy,

c) viszonosság alapján védett személynek tekintendõ külföldi.

(2) Az Országgyûlés elnökének munkahelyét, valamint lakását vagy egyéb tartózkodási helyét az adott célnak megfelelõ

biztonságtechnikai berendezésekkel kell védeni. Ezek beszerzésével, fel- és leszerelésével, üzemeltetésével,

karbantartásával, javításával, továbbá a személyvédelemmel kapcsolatban felmerült költségek az Országgyûlés

Hivatalát terhelik.

(3) Az Országgyûlési Õrség az Országgyûlés elnöke részére állandó híradástechnikai összeköttetést biztosít és

gondoskodik lakása technikai védelmérõl.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült költségek az Országgyûlés Hivatalát terhelik.

42. § (1) A személyvédelmi feladatok hatékony ellátása érdekében a védelemért felelõs parancsnok biztonsági szempontból

véleményezi az Országgyûlés elnökének programját. Véleményét a program szervezéséért felelõs szervezetek,

szervek, személyek kötelesek figyelembe venni.

(2) A program során az Országgyûlés elnökének biztonsága érdekében a következõk szerint kell eljárni:

a) ha az Országgyûlés elnöke a programtól eltérõen tömegben, vagy a tervezetthez képest más útvonalon

szándékozik mozogni, ezt a szándékát kellõ idõben jelzi a biztosítás parancsnokának, aki közremûködik a

megváltozott program meghatározásában;

b) a biztosítás parancsnoka váratlan helyzet vagy közvetlen fenyegetettség esetén menekítéssel gondoskodik

az Országgyûlés elnökének biztonságba helyezésérõl, és – ha az ezzel okozott késedelem veszéllyel nem jár –

az Országgyûlés elnöke részére a szükséges tájékoztatást megadja;

c) ha a rendelkezésre álló információk alapján az Országgyûlés elnöke ellen intézett támadás valószínûsíthetõ,

a biztosítás parancsnoka védõruházatról gondoskodik, viselésének szükségességére az Országgyûlés elnökének

figyelmét felhívja és elrendeli a védõruházat használatát. A védõruházat viselését az Országgyûlés elnöke írásban

visszautasíthatja.

(3) Vasúton, légi és vízi jármûvön történõ utazás esetén az Országgyûlési Õrség a vasúttársasággal, a légitársasággal, a vízi

jármû üzemeltetõjével, illetve más, az utazás lebonyolításában közremûködõ szervezetekkel egyeztetve gondoskodik

az útvonal megfelelõ ellenõrzésérõl és a vasúti, légi, vízi jármû megfelelõ biztonságos õrzésérõl, közlekedésérõl.

43. § (1) Az Országgyûlés elnökének hivatalos programja idején az Országgyûlés elnöke egészségügyi ellátásának biztosítása

érdekében az Országgyûlési Õrség

a) szervezi és koordinálja a szükség esetén nyújtandó egészségügyi ellátást,

b) gondoskodik a rohamkocsi szintû mentési készenlét biztosításáról és egyéb egészségügyi készültség

fenntartásáról, valamint

c) gondoskodik a (2) bekezdésben meghatározott egészségügyi intézmény vagy a Magyar Honvédség

Honvédkórház (a továbbiakban: MH Honvédkórház) kijelölt osztályain készenléti ügyelet tartásáról.

(2) Az Országgyûlési Õrség az Országgyûlés elnökének gyógyintézeti ellátásáról a védett személyek és a kijelölt

létesítmények védelmérõl szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt intézmények vagy az MH

Honvédkórház útján gondoskodik.

(3) A védett személy hivatalos programja során a rohamkocsi szintû mentési készenlétet az Országgyûlési Õrség

biztosítja, akadályoztatása vagy a kapacitását meghaladó feladat esetén az Országgyûlési Õrség az MH Honvédkórház

kijelölt osztályát vagy az Országos Mentõszolgálat kijelölt egységét kéri fel a rohamkocsi szintû mentési készenlét

biztosítására.

(4) A személyvédelmi feladatok hatékony ellátása érdekében az Országgyûlés elnökének gyógyintézeti ellátását az MH

Honvédkórház végzi.

(5) Az Országgyûlés elnöke gyógyintézeti ellátásának biztosítása érdekében – ha a (4) bekezdésben meghatározotton túl

további egészségügyi intézmény bevonása indokolt – az Országgyûlési Õrség más egészségügyi intézményt is

felkérhet arra, hogy szükség esetén rendelkezésre álljon az Országgyûlés elnöke egészségügyi ellátásának

biztosítására.

(6) Az Országgyûlés elnökének ellátása érdekében az Országgyûlési Õrség a (4) és (5) bekezdésben foglalt intézményeken

túl indokolt esetben más egészségügyi szolgáltatót is felkérhet a közremûködésre.
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(7) Az Országgyûlési Õrség személyvédelmi feladatainak ellátása keretében gondoskodik arról, hogy az Országgyûlés

elnökének egészségügyi állapotára vonatkozó tájékoztatást – ideértve a közvetlen hozzátartozók részére adott

tájékoztatást is – kizárólag a kezelést irányító vagy végzõ orvos adjon az Országgyûlés elnöke hozzájárulásával.

Az Országgyûlési Õrség személyvédelmi feladatainak ellátása keretében gondoskodik arról, hogy egyéb célú

tájékoztatást csak az Országgyûlés elnökének, vagy akaratnyilvánításra képtelen állapota esetén az Országgyûlés

elnöke hivatalának vezetõje engedélye alapján adjon a kezelést irányító vagy végzõ orvos.

25. Létesítményvédelmi feladatok

44. § (1) Az Országház, az Országgyûlés Irodaháza, valamint az Országgyûlés Hivatala elhelyezésére szolgáló épületek

õrzésének és védelmének módját az Országgyûlési Õrség parancsnoka határozza meg.

(2) Az épületek védelme

a) a létesítmény technikai biztosítására,

b) a be- és kilépõ személyek, valamint csomagjaik ellenõrzésére,

c) a létesítmény közvetlen környezetének, továbbá az érkezõ szállítmányok és küldemények biztonsági

ellenõrzésére, és

d) a külsõ-belsõ õrzésre

terjed ki.

(3) Az épületeket az Országgyûlési Õrség az õrzés biztonságához szükséges biztonságtechnikai eszközökkel és

berendezésekkel szereli fel. A létesítmény kezelõje biztosítja az õrzést ellátó állomány megfelelõ szintû elhelyezését.

A létesítmény kezelõjének költségére a biztonságtechnikai eszközök és berendezések alkalmasságának elbírálását,

azok felszerelését, üzemeltetését, karbantartását, javítását és szükség esetén cseréjét az Országgyûlési Õrség végzi.

45. § Az Országház épületét érintõ rendkívüli esemény bekövetkezésekor az Országgyûlési Õrség ügyeletese

haladéktalanul értesíti a Terrorelhárítási Központ ügyeletét.

26. Tûzoltási és tûzbiztonsági feladatok

46. § (1) Az Országgyûlési Õrség a tûzbiztonsági feladatai körében biztosítja az Országház, az Országgyûlés Irodaháza, valamint

az Országgyûlés Hivatala elhelyezésére szolgáló épületek tûzvédelmét, felügyeli a tûzjelzõ hálózatot.

(2) A tûzoltási és tûzbiztonsági feladatok keretében az Országgyûlési Õrség feladatkörébe tartozik a tûzveszélyes

tevékenységek feltárása, észrevételezése, a tûz korai észlelése, a kezdeti tûz oltása, a tûzoltó erõk felvonulásának

és munkájának segítése, valamint az (1) bekezdésben meghatározott épületekben tartott különbözõ rendezvények

esetében a tûzmegelõzési szabályok betartásának figyelemmel kísérése.

(3) Az Országgyûlési Õrség vizsgálja a jogszabályokban és hatósági elõírásokban foglalt tûzvédelmi követelmények

érvényesülését, hiányosság esetén felhívja a használó figyelmét a szabálytalanság megszüntetésére.

A szabálytalanság felszámolásának elmulasztása vagy közvetlen tûzveszély észlelése során haladéktalanul intézkedik

és értesíti az Országgyûlési Õrség ügyeletét.

(4) Az országgyûlési õr tûz- vagy káreset során megteszi a szükséges intézkedéseket, így különösen a következõ

intézkedéseket: jelzés, felderítés, elsõdleges beavatkozás, riasztás, illetékesek értesítése, kiérkezõ tûzoltóegységek

fogadása, a felvezetés megszervezése, jelentési kötelezettségek teljesítése.

(5) Az Országgyûlési Õrség szükség szerint, de legalább évente a tûzoltásra betervezett egységek állománya részére

– a Tûzoltási és Mûszaki Mentési Terv szerinti – begyakorló gyakorlatot tart, továbbá legalább évente egy alkalommal

kiürítési gyakorlatot hajt végre.

47. § Az Országgyûlési Õrség a tûzmegelõzési és tûzoltási tevékenysége során

a) az általa észlelt segélykérést továbbítja a hivatásos katasztrófavédelmi szervhez,

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyszínre érkezéséig minden tõle elvárhatót megtesz a tûz

továbbterjedésének megakadályozására, a tûz oltására, a sérült vagy egyébként veszélyben lévõ személyek

részére történõ segítségnyújtásra, a balesetek megelõzésére,

c) az eseményt észlelõket a helyszínen maradásra, a helyszínen tartózkodókat az általános segítségnyújtási

kötelezettség körében a segítségnyújtásban való közremûködésre kérheti fel,
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d) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyszínre érkezését követõen a tûz oltásában, továbbá a mûszaki

mentésben a tûzoltásvezetõ intézkedésének megfelelõen mûködik közre.

27. Intézkedés közveszéllyel fenyegetés esetén

48. § (1) Az Országgyûlési Õrség által õrzött létesítményeket, biztosított rendezvényeket, továbbá az általa védett személy

programhelyszíneit érintõ közveszéllyel fenyegetés esetén a fenyegetéssel kapcsolatos intézkedéseket az

Országgyûlési Õrség parancsnoka rendeli el.

(2) Az Országgyûlési Õrséghez érkezett közveszéllyel fenyegetéssel összefüggõ bejelentés esetén az Országgyûlési Õrség

ügyeletese haladéktalanul értesíti a bejelentésben megjelölt helyszín szerint illetékes rendõrkapitányság ügyeleti

szolgálati feladatokat ellátó szervezeti elemét.

(3) Az Országgyûlési Õrséghez érkezett, az Országház épületét érintõ közveszéllyel fenyegetéssel összefüggõ bejelentés

esetén az Országgyûlési Õrség ügyeletese haladéktalanul értesíti a Terrorelhárítási Központ ügyeletét is.

VI. FEJEZET
A SZOLGÁLATI FORMÁK

49. § (1) Az országgyûlési õrök a szolgálati feladataikat külön végrehajtási rendelkezések alapján, különbözõ szolgálati

formákban, a szakmai szabályzatokban meghatározott módon hajtják végre, amely elõírásokat az adott feladat

végrehajtására kijelölt országgyûlési õr szolgálati beosztásától függetlenül köteles betartani.

(2) A szolgálati elöljáró az alárendelt országgyûlési õr részére elrendelheti a feladat meghatározott szolgálati formában

történõ végrehajtását.

28. Ügyeleti szolgálati forma

50. § (1) Az Országgyûlési Õrség feladatainak végrehajtása, a szervezet mûködésének, valamint irányításának és vezetésének,

továbbá a szolgálati munka folyamatosságának biztosítása, az együttmûködõ szervekkel való kapcsolat állandó

fenntartása, a rendkívüli eseményekkel összefüggõ halaszthatatlan intézkedések megtétele, az intézkedésre jogosult

és köteles szervek, személyek értesítése, valamint a vezetõk tájékoztatása érdekében állandó vagy ideiglenes jelleggel

ügyeletet kell biztosítani.

(2) Az ügyeletes a hivatali munkaidõn kívül a szerv vezetõjének jogkörét a részére meghatározott mértékben gyakorolja.

(3) Az ügyeletes részére biztosítani kell azokat az eszközöket, amelyek a feladat zavartalan ellátásához és a hatáskörébe

utalt intézkedések megtételéhez szükségesek.

(4) Az ügyeletest a feladatának teljesítésétõl elvonni, más feladatra igénybe venni nem lehet.

29. Õrszolgálati formák

51. § (1) Az õrszolgálat az a szolgálati forma, amelynek során az országgyûlési õr a kijelölt õrhelyén, mozgási körzetében

meghatározott területet, létesítményt vagy értéket véd, õriz vagy protokolláris díszelgési feladatot lát el.

(2) Az õrszolgálat formája lehet

a) objektumõr,

b) rendkívüli õr, valamint

c) protokolláris díszelgési feladatot ellátó objektumõr

szolgálat.

52. § (1) Az objektumõr meghatározott létesítményhez tartozó, az õrutasításban meghatározott körzetben végzi feladatát.

(2) Zárt objektumon kívül, különösen közterületen, nyilvános helyen, valamint õrzött objektum külsõ körleteiben

végrehajtott szolgálat során az objektumõr és a protokolláris díszelgési feladatot ellátó objektumõr felállítási helyén

történõ tartózkodás idõtartama megszakítás nélkül legfeljebb 6 óra lehet. Az objektumõri szolgálat során a felállítási

helyen történõ tartózkodás ideje meghosszabbítható, ha az õrszolgálat ellátását ellehetetlenítõ körülmény áll fenn.

Az õrök váltásának megszervezésérõl a szolgálati elöljárónak kell gondoskodnia.
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53. § A rendkívüli õr külön utasításra végez a szolgálati elöljáró által meghatározott biztosítási, õrzési feladatot.

54. § A protokolláris díszelgési feladatot ellátó objektumõr ünnepségek, rendezvények, katonai tiszteletadással rendezett

kegyeleti aktusok alkalmával szolgálati elöljárója utasítása szerint teljesít ideiglenes protokolláris õrszolgálatot.

30. Személyvédelmi szolgálati forma

55. § (1) A személyvédelmi szolgálat célja

a) a személybiztosítás,

b) a lakásbiztosítás,

c) a programhely-biztosítás,

d) az útvonal-biztosítás,

e) a védett személy biztonságos közúti szállítása, valamint

f) a védett személlyel kapcsolatos nyílt és operatív biztosítás ellátása.

(2) A személybiztosító feladata a védett személy közvetlen fizikai védelme, életének, testi épségének megóvása.

(3) A lakásbiztosító feladata a védett személy és a vele együtt lakó családtagjai elhelyezésére szolgáló létesítmények elleni

támadás elhárítása, az illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása, a belépõ személyek ellenõrzése,

a védelem technikai eszközeinek kezelése.

(4) A programhely-biztosító feladata a védett személy által látogatott rendezvény helyszínének feltérképezése,

a biztosítás elõkészítése, a rendezvény helyszínének ellenõrzés alá vonása, indokolt esetben lezárása, a védett személy

mozgásterületének és ideiglenes szállásának biztosítása.

(5) Az útvonal-biztosító feladata a védett személy közlekedési útvonalának megelõzõ ellenõrzése, a veszélyforrások

felmérése, elhárítása, az áthaladás biztosítása.

(6) A biztonsági gépjármûvezetõ feladata a védett személy közúti közlekedése során – az erre kijelölt gépjármûvekkel

történõ biztonságos szállításával – a védett személy közvetlen fizikai védelme, életének, testi épségének megóvása.

(7) Az operatív személyvédõ feladata a védett személy élete, testi épsége, valamint a védelemre kijelölt objektumok zárt

területének biztonsága ellen irányuló cselekmények, az azokat elkövetni szándékozó személyek erre irányuló

szándékának elõzetes felderítése, valamint az ezt elõkészítõ vagy megkönnyítõ körülmények felfedése és

kiküszöbölése. Ezen feladatok ellátása érdekében az operatív személyvédõ az Országgyûlés elnökének testi épségét,

valamint a védelemre kijelölt objektumok veszélyeztetettségére vonatkozó adatokat összegyûjti, rendszerezi

és értékeli.

31. Készenléti szolgálati forma

56. § Készenlétet az Országgyûlési Õrség parancsnoka rendelhet el az irányítása alatt álló szerv vagy szervezeti elem

vonatkozásában.

VII. FEJEZET
A SZOLGÁLATI ELÖLJÁRÓI ÉS FELJEBBVALÓI VISZONYRA, AZ ORSZÁGGYÛLÉSI ÕR MAGATARTÁSÁRA
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

32. Szolgálati elöljárók és alárendeltek, feljebbvalók és alacsonyabb rendfokozatúak

57. § (1) A szolgálati elöljárók és feljebbvalók a szolgálati érintkezés alkalmával alárendeltjeiket, valamint az alacsonyabb

rendfokozatúakat

a) vezetéknevükön és rendfokozatukon, vagy

b) rendfokozatuk megnevezésével és az „úr”, nõk esetében az „asszony” vagy a „kisasszony” szóval

szólítják meg.

(2) Az az országgyûlési õr, akit szolgálati elöljárója vagy feljebbvalója megszólít, „Parancs!” szóval jelentkezik.

(3) Az alárendelt a szolgálati elöljárót, az alacsonyabb rendfokozatú a feljebbvalót a rendfokozatával és az „úr” – nõk

esetében az „asszony” vagy a „kisasszony” – szóval szólítja meg.
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(4) A távol lévõ szolgálati elöljárót, feljebbvalót, valamint alárendeltet a vezetéknevével és rendfokozatával kell mások

elõtt megnevezni.

(5) A távbeszélõn történõ szolgálati érintkezés alkalmával a hívó fél bemutatkozása – nevének, rendfokozatának közlése –

után az alacsonyabb rendfokozatú köteles jelentkezni, kivéve, ha a szolgálati elöljáró-alárendelt viszonyból más

következik.

33. Szolgálati elöljárói viszonyba lépés

58. § (1) Ha az Országgyûlési Õrség egymásnak szolgálatilag alá nem rendelt tagjai együtt látnak el szolgálatot és a parancsnok

nincs kijelölve, akkor azonos rendfokozat esetén a szolgálati elöljáró a magasabb beosztású országgyûlési õr. Azonos

beosztás esetén a magasabb rendfokozatú országgyûlési õr a szolgálati elöljáró, valamint annak a szolgálati ágnak

a beosztottja, amelynek területén a szolgálatot együtt teljesítik.

(2) Ha az országgyûlési õrök az Rtv. 4. § (2) bekezdésében meghatározott szervek tagjaival együtt látnak el szolgálatot

– elõzetes írásbeli megállapodás vagy mûveleti terv hiányában – a szolgálati elöljáró annak a szervnek a tagja,

amelynek a hatáskörébe tartozó ügyben az együttes szolgálatellátást végrehajtják.

(3) Abban az esetben, ha az Országgyûlési Õrség és az Rtv. 4. § (2) bekezdésében meghatározott szerv által védett személy

azonos rendezvényen vesz részt, a szolgálati elöljáró – elõzetes írásbeli megállapodás vagy mûveleti terv hiányában –

a feljebbvaló, vagy azonos rendfokozat esetén az, aki a rendfokozatot régebben viseli.

(4) A feljebbvaló vagy – azonos rendfokozat esetén – a rendfokozatot régebben viselõ országgyûlési õr akkor köteles

szolgálati elöljárói viszonyba lépni, ha

a) a helyszínen intézkedõ országgyûlési õr segítése érdekében erre szükség van,

b) az országgyûlési õr intézkedése törvényellenes, vagy

c) az országgyûlési õr az utcán, nyilvános helyen viselkedésével botrányt okoz, vagy olyan cselekményt követ el,

amely az Országgyûlési Õrség tekintélyét sérti.

59. § (1) A szolgálati elöljárói viszonyba lépést egyértelmûen és határozottan ki kell jelenteni, és minden, a helyszínen

tartózkodó és az utasítások végrehajtásában érintett személy tudomására kell hozni. A polgári ruhában lévõ

feljebbvaló magát elõre igazolva léphet szolgálati elöljárói viszonyba.

(2) A szolgálati elöljárói viszonyba lépés nem járhat a szolgálati intézkedésbe való indokolatlan beavatkozással.

(3) A szolgálati elöljárói viszonyba lépett feljebbvalónak az átvett intézkedést be kell fejeznie. Amennyiben a szolgálati

elöljárói viszonyba lépés szolgálati feladat végzésekor történik, akkor a szolgálati elöljáró a megkezdett feladat

végrehajtásáért felelõsséggel tartozik.

(4) Az intézkedõ országgyûlési õröknek a szolgálati elöljárói viszonyba lépésrõl saját parancsnokuknak jelentést kell

tenniük. Ebbõl a célból kölcsönösen feljegyzik egymás nevét, rendfokozatát, azonosító jelvényének számát és

beosztási helyét.

34. A szolgálati elöljáró és a feljebbvaló kötelességei

60. § (1) A szolgálati elöljáró

a) szervezi, irányítja és ellenõrzi az alárendelt szervezeti egységek és beosztottak munkáját, biztosítja a munka

feltételeit, figyelembe véve és mérlegelve alárendeltjei javaslatait,

b) megfelelõen dokumentálja ellenõrzéseit és az ellenõrzés eredményétõl függõen a feltárt hibák, hiányosságok

megszüntetésére, valamint a felelõs személyének megállapítására és felelõsségének érvényesítésére a szükséges

intézkedéseket megteszi,

c) hatáskörén belül önállóan intézkedik, megköveteli alárendeltjeitõl, hogy pontosan és idõben teljesítsék szolgálati

kötelességeiket; a munka szervezése során arányosan osztja el a munkaterheket; a munkában kiemelkedõ

alárendeltjeit dicséri és jutalmazza vagy erre javaslatot tesz, a hanyag, fegyelmezetlen alárendelteket felelõsségre

vonja,

d) megismeri alárendeltjei alkalmazási feltételeit és azt, hogy ezeknek mennyire felelnek meg; elfogultságtól

mentesen jár el, és figyelme kiterjed minden olyan lényeges körülményre, amely alárendeltjeinek

szolgálatellátását befolyásolhatja,
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e) megismeri és figyelemmel kíséri közvetlen alárendeltjei személyiségét, képességeinek, adottságainak, emberi

tulajdonságainak változását, munkáját befolyásoló körülmények alakulását, megteszi a szükséges intézkedéseket

a szolgálatellátás terén jelentkezõ hátráltató tényezõk csökkentésére,

f) alárendeltjeitõl megköveteli az Alaptörvény, a jogszabályok és a szolgálati tevékenységet szabályozó egyéb

rendelkezések betartását, gondoskodik szakismeretük fejlesztésérõl, átadja az országgyûlési õri munkában

szerzett tapasztalatait,

g) személyes helytállásával példát mutat a szolgálat ellátásában, a szakmai ismeretek elsajátításában, a fegyelmezett

magatartásban, valamint az erkölcs normáinak betartásában,

h) védi alárendeltjei jogait és jogos érdekeit, mindenkor tiszteletben tartja alárendeltjei személyiségi jogait és

emberi méltóságát,

i) figyelemmel kíséri alárendeltjeinek egészségügyi helyzetét, gondoskodik egészségvédelmükrõl,

j) intézkedik a továbbképzés, önképzés, számonkérés folyamatos végrehajtásáról, az ezekre vonatkozó feltételek

megteremtésérõl,

k) gondoskodik az Országgyûlési Õrség vagyonának védelmérõl, rendeltetésszerû használatáról, a szolgálat

ellátásához szükséges technikai felszerelésrõl, biztosítja a körletrend betartását,

l) ismeri a vezetése alá tartozó szervezeti egység létszámát, az eszközök, a felszerelés és fegyverzet mennyiségét és

állapotát, és törekszik a szervezet optimális mûködtetésére,

m) intézkedik a szolgálati okmányoknak az iratkezelési szabályok szerinti kezelésérõl, elhelyezésérõl úgy, hogy azok

a nap 24 órájában – valamennyi szolgálati csoport okmányai vonatkozásában – ellenõrzéskor rendelkezésre

álljanak és naprakészek legyenek, továbbá

n) távolléte esetére kijelöli helyettesét, ha kijelölt vagy megbízott helyettese nincs.

(2) A szolgálati elöljáró az országgyûlési õrt köteles a szolgálat ellátására felkészíteni és eligazítani.

(3) A szolgálati elöljáró a kiadott parancsok végrehajtását ellenõrzi.

(4) A feljebbvaló mindenkor megköveteli az alacsonyabb rendfokozatúaktól a fegyelem, a rend, az öltözködési szabályok,

valamint a magatartásra, az udvariasságra és a tiszteletadásra vonatkozó elõírások megtartását.

35. Az országgyûlési õr kötelezettségére vonatkozó általános szabályok

61. § (1) Az országgyûlési õr köteles

a) feladatát az Országgyûlési Õrség szervezetében meghatározott függelmi viszonyok rendszerében teljesíteni,

b) gondoskodni a rábízott felszerelések, eszközök rendeltetésszerû használatáról, karbantartásáról, védelmérõl,

közvetlen környezete rendjérõl, tisztaságáról,

c) fokozott gondossággal és ésszerû takarékossággal bánni a rábízott és a szolgálati tevékenységhez kapcsolódó

anyagi javakkal, minden törvényes eszközzel megakadályozni annak károsodását, pazarlását,

d) tiszteletben tartani munkatársai és beosztottjai emberi méltóságát,

e) szolgálati, munkaköri, szakmai feladatait beosztásának megfelelõen, a legjobb tudása szerint ellátni,

f) az esküjében vállalt, jogszabályokban, munkaköri leírásában elõírt, valamint a szolgálati elöljárói által

meghatározott utasítást teljesíteni,

g) a szolgálati feladatok végrehajtására vonatkozó tényeket és körülményeket a valóságnak megfelelõen jelenteni,

h) a szolgálat ellátásához, az esküjében vállalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges szakmai képzettséget,

általános mûveltséget és fizikai erõnlétet megszerezni és fenntartani, melyhez a munkáltató segítséget nyújt,

i) az alaki szabályokat betartani,

j) a szolgálati feladatainak ellátása során hivatali, ügyeleti, készültségi, készenléti és készenléti jellegû szolgálatot

teljesíteni.

(2) Az országgyûlési õr a szakmai kérdésben hozzá fordulónak – amennyiben megfelelõ szakmai ismeretekkel

rendelkezik – felvilágosítást nyújt.

36. Az alárendelt jelentési kötelezettsége

62. § (1) Az alárendelt szolgálati elöljárójának szóban jelenti

a) a szolgálati feladat, az utasítás végrehajtását, valamint az azt akadályozó körülményeket,

b) beosztásba való kinevezését, magasabb rendfokozatba történt elõléptetését, kitüntetését, megdicsérését,

jutalmazását, ha ezt nem a közvetlen szolgálati elöljáró jelenlétében közölték vagy nem tõle kapta,
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c) ha más szolgálati elöljárótól utasítást kapott vagy az ellenõrizte tevékenységét,

d) szabadságról való bevonulását, vezénylésének lejártát, a vezénylés helyérõl történõ bevonulását,

e) ha elháríthatatlan külsõ ok miatt a szolgálati vagy vezénylési helyén az elõírt idõben nem tud megjelenni,

f) fegyelmi fenyítését, ha azt nem közvetlenül szolgálati elöljárója szabta ki,

g) intézkedéseit, valamint

h) megbetegedését, felgyógyulását.

(2) Az alárendelt szolgálati elöljárójának írásban jelenti

a) a személyi és családi körülményeiben beállott, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 7. számú mellékletében meghatározott adatokkal kapcsolatos

változásokat, valamint

b) ha bûncselekmény, szabálysértés vagy a helyszínen közigazgatási bírsággal sújtható szabályszegés miatt vele

szemben intézkedés történt.

(3) Ha más jogszabály jelentési kötelezettséget ír elõ, a jelentést írásban kell megtenni.

(4) Az alárendelt szolgálati idõben a közvetlen szolgálati elöljárónak haladéktalanul, de legkésõbb szolgálatának letelte

elõtt, szolgálati idõn kívül az eseményt követõ szolgálati napon jelenti a jogszabály által elõírt jelentési kötelezettség

alá esõ változásokat, továbbá – a változástól számított 8 munkanapon belül – írásban a személyügyi nyilvántartás

adatkörébe tartozó adataiban bekövetkezett változásokat.

37. Az egyedi utasítás adásának és végrehajtásának rendje

63. § (1) Az utasításokat a szolgálati út betartásával kell kiadni, ugyanígy kell elõterjeszteni a kérelmeket is. A szolgálati út a

szolgálati érintkezésnek, az ügyek intézésének az a módja, amikor az ügy a közvetlen parancsnok és a közbeesõ

szolgálati elöljárók útján jut ahhoz, akinek abban döntési, utasítási, parancsadási, intézkedési joga vagy kötelessége

van.

(2) A szolgálati elöljáró a szolgálati út betartását mellõzheti, ha a szolgálati út betartása miatt a szolgálati érdek sérelmet

szenvedne. Az alárendelt a szolgálati út mellõzésével kapott utasítást jelenti közvetlen szolgálati elöljárójának.

(3) Az országgyûlési õr az utasítás tudomásulvételét „Értettem!” szóval jelenti. Indokolt esetben a szolgálati elöljáró

köteles meggyõzõdni arról, hogy az alárendelt pontosan megértette az utasítást. A távbeszélõn adott utasítás

jogosultságáról kétség esetén visszahívással kell meggyõzõdni.

(4) Ha az utasítás végrehajtását elháríthatatlan akadály lehetetlenné teszi, ezt a körülményt az utasítást adó szolgálati

elöljáró felé haladéktalanul jelenteni kell. Ha az országgyûlési õr kapcsolata megszakad a szolgálati elöljárójával,

utasítás hiányában köteles a jogszabályok és más rendelkezések elõírásai szerint önállóan eljárni.

(5) A parancsot, utasítást kiadónak kell biztosítania a parancsban, utasításban foglaltak végrehajthatóságának feltételeit.

64. § (1) Az utasítást az alárendelt ellentmondás nélkül, kellõ idõben és a legjobb tudása szerint – az Rtv. 11. és 12. §-ában

foglaltakra figyelemmel – hajtja végre. Ha a parancs teljesítését másik szolgálati elöljáró parancsa akadályozná,

az alárendelt az elõzõleg kapott utasítást köteles jelenteni. Ha a szolgálati elöljáró ennek ellenére utasítást ad parancsa

végrehajtására, azt teljesíteni kell. Az utóbbi utasítás teljesítését követõen az elsõ utasítás végrehajtását meg kell

kezdeni, valamint folytatni kell.

(2) Az elsõ utasítás teljesítésének elmulasztásáért, késedelmes teljesítéséért az új utasítást adó szolgálati elöljáró felelõs.

Az, aki az újabb parancsot adta, értesíti errõl az elõzõ utasítást adó szolgálati elöljárót. Az utasítás végrehajtását

mindkét szolgálati elöljárónak jelenteni kell. A fontosabb utasításokat a szolgálati elöljáró írásban adja ki, és

gondoskodik az érintett beosztottak elõtt történõ kihirdetésükrõl.

38. A jelentkezések rendje

65. § (1) A szolgálati elöljárónál az alárendelt országgyûlési õrök jelentkezni kötelesek.

(2) Jelentkezés alkalmával az alárendelt jelenti vezetéknevét, rendfokozatát és röviden azt, amit szolgálati elöljárója

tudomására akar hozni.

(3) Ünnepi rendezvény, szemle vagy parancsnoki értekezlet kivételével a jelentkezéskor, jelentéstételkor nem kell nevet,

rendfokozatot, beosztást jelenteni, ha a szolgálati elöljáró ismeri azt, aki jelent vagy jelentkezik.

(4) Az Országgyûlési Õrség parancsnoka jelentkezni köteles az Országgyûlési Õrséghez érkezõ köztársasági elnöknél,

az Országgyûlés elnökénél és a miniszterelnöknél.
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(5) Ellenõrzés alkalmával ha az ellenõrzést végzõ nem szolgálati elöljáró, akkor csak az ellenõrzött szerv vezetõje útján

intézkedhet. Ez alól kivételt képez, ha a késedelem a szolgálati feladatok ellátását veszélyezteti. Az ellenõrzött szerv

vezetõje köteles az ellenõrzést végzõ felhívására intézkedni az észlelt törvénysértés megszüntetésére.

Véleménykülönbség esetén – soron kívül – a közös szolgálati elöljáró döntését kell kérni.

(6) Az elõre bejelentett ellenõrzés alkalmával az ellenõrzött szerv vezetõje szolgálati öltözetben fogadja az ellenõrzést

végzõ személyt. A felettes szervtõl ellenõrzés céljából érkezett beosztottnál az ellenõrzött szerv vezetõje jelentkezik,

ha az ellenõrzõ nála magasabb vagy vele azonos rendfokozatú. A felettes szervtõl érkezõ hivatásos állományú

jelentkezik, ha alacsonyabb beosztású és rendfokozatú, mint az ellenõrzés alá vont szerv vezetõje.

(7) A szolgálati elöljárók és feljebbvalók, valamint az alárendeltek – amennyiben nem ismerik egymást és egyértelmûen

nem állapítható meg legalább a rendfokozat – szolgálati érintkezés alkalmával a nem ismert információk beszerzése

érdekében tisztázzák az érintett országgyûlési õr megszólítását. A kezdeményezõ fél bemutatkozása – név,

rendfokozat, beosztás – után a megszólított személy mutatkozik be. További szolgálati érintkezés a szolgálati elöljárói,

feljebbvalói viszonyoknak megfelelõen történik.

(8) Az ügyeleti szolgálatot ellátó hivatásos állományú a kívülrõl érkezõ hívások fogadásánál szolgálati helyének

megnevezését, napszaknak megfelelõ köszöntést, elöljárói, feljebbvalói viszony esetén jelentkezést köteles

végrehajtani.

39. Tiszteletadás

66. § (1) Az Országgyûlési Õrség egyenruhát viselõ tagjai az Országgyûlési Õrség alaki szabályzata elõírásainak megfelelõen

teljesítenek tiszteletadást. Az Országgyûlési Õrség egyenruhát viselõ tagjai találkozáskor egymásnak tiszteletadást

teljesítenek. Alárendeltek és alacsonyabb rendfokozatúak elõre tisztelegnek. Az azonos rendfokozatúak kölcsönösen

tisztelegnek egymásnak.

(2) Az Országgyûlési Õrség egyenruhát viselõ tagjai kölcsönös udvariasság alapján a rendfokozat figyelembevételével

tiszteletadást teljesítenek a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

egyenruhát viselõ tagjainak.

(3) Az országgyûlési õr a fentieken kívül tiszteletadást teljesít:

a) a Himnusz, a Szózat és az Európai Unió himnusza elhangzása alatt, továbbá rendezvényeken más államok

himnuszának elhangzásakor,

b) Magyarország állami zászlajának,

c) eskütétel alatt,

d) síremlékek, emlékmûvek elõtt, ha ott díszõrség áll,

e) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek csapatzászlói elõtt, valamint

f) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek egységei által kísért temetési menetnek.

(4) A kötelezõ tiszteletadás szabályai – a helyzetnek megfelelõen – nyilvános helyeken, közlekedési eszközökön is

érvényesek.

(5) Ha a szolgálati elöljáró, valamint a feljebbvaló az országgyûlési õrt megdicséri, „Hazámat szolgálom!” szavakkal kell

válaszolni. Csoport vagy kötelék megdicsérése esetén a parancsnok válaszol.

(6) Tiszteletadást nem kell teljesíteni

a) az országgyûlési õr intézkedése közben,

b) forgalomirányításkor,

c) személybiztosítás, lakásbiztosítás, programhely-biztosítás és útvonal-biztosítás közben,

d) tûzoltás közben,

e) katasztrófaelhárítási és felszámolási tevékenység közben,

f) gyakorlat végrehajtása közben,

g) jármûvezetés közben,

h) szolgálati és magángépjármûvek utasterében,

i) tömegközlekedési eszközökre történõ fel- vagy leszállás közben vagy ha az balesetveszélyt jelent,

j) a temetési menetben,

k) az alaki szabályzatban meghatározott egyéb esetekben.
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40. A körlet rendje

67. § (1) A körlet az Országgyûlési Õrség elhelyezésére szolgáló épület, a hozzá tartozó létesítményekkel együtt.

(2) A körletparancsnok az Országgyûlési Õrség szervezeti egységének vezetõje, aki felelõs a körlet rendjéért, a körletben

elhelyezett személyek fegyelméért. Ha a körletben több azonos szintû szerv van elhelyezve, a körletparancsnokot

a közös szolgálati elöljáró jelöli ki. A körletparancsnoki teendõket utasításban alacsonyabb beosztású szolgálati

elöljáróra is át lehet ruházni; az utasítást ismertetni kell.

(3) A körletrendet a körletparancsnok határozza meg, azt ki kell függeszteni. A körletparancsnok elkészíti a körlet védelmi

tervét, amelyet szolgálati elöljárója hagy jóvá.

(4) A körletben a nõi öltözõt és pihenõt a férfiakétól elkülönítve kell kialakítani.

(5) Az elhelyezési objektum helyiségeinek, szabad területeinek rendeltetését, használatuk szabályait, az illetékes vezetõ

határozza meg. Több szerv által közösen használt elhelyezési objektum esetén az elöljáróknak intézkedniük kell

a közös használatú helyiségekre vonatkozó szabályokról. A használati szabályokat az érintett országgyûlési õrnek meg

kell ismernie.

(6) Az országgyûlési õr felelõs az elhelyezési objektum rendjének fenntartásáért, a használatára bízott eszközök,

felszerelések, berendezések megóvásáért, rendeltetésszerû használatáért.

(7) Az elhelyezési objektumba történõ ki- és belépést, a szolgálati idõn kívüli ott-tartózkodás rendjét az elöljáró

szabályozza. A személyes tûzjelzés lehetõségét biztosítani kell.

41. A szolgálati fegyver

68. § (1) Fegyverzettel az az országgyûlési õr látható el, aki a fegyverhasználatra, valamint a fegyver tárolására és kezelésére

vonatkozó szabályok ismeretébõl sikeres vizsgát tett és szolgálati beosztása indokolja a fegyverrel történõ

szolgálatellátást.

(2) Fegyverzetet személyi alapfelszerelésként, személyhez, beosztáshoz vagy technikai eszközhöz rendelt felszerelésként,

alegység- és egységkészletként lehet kiadni.

(3) A személyi alapfelszerelésként, személyhez, beosztáshoz vagy technikai eszközhöz rendelt felszerelésként, alegység-

és egységkészletként kiadható fegyvereket a fegyverzeti normában határozzák meg.

69. § (1) A használatra kiadott lõfegyverek – a (2) bekezdés kivételével – és az azzal egy tekintet alá esõ eszközök az erre a célra

kialakított fegyverszobában tárolhatók.

(2) A személyi felszerelésként kiadott maroklõfegyverek tárolhatók a szolgálati helyen, csoportosan vagy egyénileg.

A szolgálati lõfegyverek csak ürített, fesztelenített állapotban, a lõszerektõl elkülönítetten tárolhatók.

(3) A lõfegyver tárolóhelyen történõ elhelyezése, valamint karbantartása, szétszedése, tisztítása elõtt fokozott

gondossággal kell meggyõzõdni a lõfegyver töltetlen és ürített állapotáról.

(4) Azokban a helyiségekben, ahol ügyfelek is megjelenhetnek, a (2) bekezdés elsõ mondata szerinti csoportos tárolás

nem végezhetõ.

(5) Azokban az objektumokban, ahol folyamatos ügyeleti szolgálat nem mûködik, vagy az objektum technikai

védelemmel nincs ellátva, lõfegyver és lõszer nem tárolható.

70. § (1) A szolgálati lõfegyver szolgálatban nyíltan is viselhetõ, szolgálaton kívül csak rejtett módon hordható.

(2) Géppisztolyt, gépkarabélyt, puskát az országgyûlési õr kizárólag szolgálatban és külön utasításra tarthat magánál.

(3) Az állományilletékes parancsnok engedélyével az országgyûlési õr szolgálati maroklõfegyverét, továbbá az ahhoz

tartozó lõszert szolgálaton kívül is magánál tarthatja.

(4) Az országgyûlési õr szolgálati maroklõfegyvert vagy lõszert más keresõ foglalkozás végzése közben nem tarthat

magánál.

(5) Ha az országgyûlési õr a szolgálati maroklõfegyvert vagy lõszert szolgálaton kívül magánál tartja, azt csak állandóan

lakott vagy rendszeresen, illetve alkalmanként visszatérõ módon látogatott lakásban, a számottevõ mértékû külsõ

erõhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben, fiókban vagy falhoz, padlóhoz,

szekrényhez rögzített vaslemez dobozban tarthatja úgy, hogy illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

A maroklõfegyvert ürített, fesztelenített állapotban, a lõszerektõl elkülönítve kell tárolni.
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71. § (1) A szolgálati maroklõfegyvert vagy lõszert az országgyûlési õr szolgálaton kívül csak külön engedéllyel tarthatja

magánál. Az engedély iránti kérelmet külön indokolással az állományilletékes parancsnokhoz kell benyújtani, aki

a szolgálati maroklõfegyver vagy lõszer szolgálaton kívüli birtoklását külön indokolás nélkül is megtilthatja, vagy

a kiadott engedélyt visszavonhatja.

(2) Egyéni elbírálás alapján a szolgálati maroklõfegyver vagy lõszer szolgálaton kívüli birtoklása esetén a biztonságos

tárolás feltételeinek meglétét az Országgyûlési Õrség parancsnoka vagy az általa megbízott személy köteles

ellenõrizni.

(3) Amennyiben az országgyûlési õr 72 órát meghaladó ideig nem tartózkodik az (1) bekezdés szerinti engedélyben

a szolgálati maroklõfegyver vagy lõszer tárolásának helyéül megjelölt helyen, úgy a szolgálati maroklõfegyvert vagy

lõszert a szolgálati helyen kell tárolnia. Az országgyûlési õr akadályoztatása esetén közvetlen parancsnoka intézkedik

a szolgálati maroklõfegyver vagy lõszer beszállítására.

(4) Az állományilletékes parancsnok nem adhat engedélyt, továbbá a kiadott engedélyt köteles visszavonni, ha

a) az országgyûlési õrrel szemben büntetõeljárás indult,

b) az országgyûlési õr szolgálati maroklõfegyverét az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai

egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri egészségi

alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

szóló együttes rendelet alapján bevonták,

c) az országgyûlési õr illetmény nélküli szabadságon van,

d) a biztonságos tárolás feltételei nem biztosítottak,

e) az országgyûlési õr a lõfegyverrel vagy lõszerrel bármely módon visszaélt.

42. A szolgálatba lépés követelményei

72. § (1) Az országgyûlési õr szolgálatellátásra kipihenten, az elõírásoknak megfelelõ tiszta és ápolt öltözetben köteles

megjelenni.

(2) Váltásos vagy vezényléses szolgálat esetén az országgyûlési õrrel a következõ szolgálati beosztását a szolgálati elöljáró

7 nappal korábban közli, kivéve, ha a szolgálatba lépés idõpontja nem látható elõre.

(3) Ha az országgyûlési õr szeszes italt fogyasztott vagy más szer hatása miatt bódult állapotban van, szolgálatba nem

osztható be.

(4) Ha az országgyûlési õr ittassága vagy önhibából eredõ bódult állapota miatt nem láthatja el szolgálatát, fegyelmi,

valamint büntetõjogi felelõsséggel tartozik, és részére illetmény a szolgálatból kiesett idõre nem jár. Nem felel

az országgyûlési õr az ital, valamint a jogszerûen fogyasztható bódító hatású szer hatása alatti megjelenéséért,

ha szabadidejébõl rendelik be, és a fogyasztás a berendelés közlése elõtt történt.

73. § (1) A szolgálatellátás során az egyenruhát viselõ országgyûlési õr magántulajdonú mobil rádiótelefon készüléket nem

tarthat magánál

a) a személyvédelmi,

b) a létesítményvédelmi, valamint

c) a tûzoltási és tûzbiztonsági

feladatainak ellátása során. Ezen rendelkezés alól indokolt esetben a szolgálati elöljáró felmentést adhat.

(2) Az országgyûlési õr a rendelkezésére bocsátott szolgálati rádiótelefont kizárólag szolgálati ügy intézésére

használhatja azzal, hogy rendezvényen a rádiótelefon használatához az elöljárója elõzetes engedélyét kell kérnie.

74. § (1) Az országgyûlési õr – beosztására való tekintet nélkül – köteles másokkal szemben a társadalmi együttélési és

udvariassági szabályokat betartani.

(2) Az országgyûlési õr a szolgálat ellátásához nem szükséges tárgyakat, vagyoni értéket képviselõ okiratokat szolgálati

helyére csak saját felelõsségére viheti. Ezek használata csak a szolgálati elöljáró engedélyével és az általa

meghatározott idõben és módon történhet.

(3) Az országgyûlési õr a rábízott szolgálati okmányokat köteles megõrizni és azokat az elõírások szerint kezelni.

75. § (1) A hivatali munkaidõ meghatározásáról az Országgyûlési Õrség parancsnoka intézkedik.

(2) A készenléti jellegû beosztás esetén az országgyûlési õr 24 órás váltásos munkarendbe tartozó beosztásban, állandó

készenléti helyzetben a szolgálatteljesítés helyén látja el a szolgálatát.
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(3) Készenléti szolgálat esetén az országgyûlési õr a hivatali munkaidején túl a szolgálatteljesítés helyén kívül áll

készenlétben és szükség esetén a szolgálati beosztásához elõírt feladatra köteles jelentkezni.

43. Az országgyûlési õr nyilvános szereplése

76. § (1) Az országgyûlési õr a sajtó, a rádió és a televízió megkeresése alapján a feladatkörébe tartozó szolgálati ügyekrõl csak

engedéllyel és a személyes adatok védelmére vonatkozó elõírások betartásával nyilatkozhat. Az engedélyt az

Országgyûlési Õrség parancsnoka vagy helyettese adhatja meg.

(2) Az Országgyûlési Õrség személyügyi kérdéseirõl, rendkívüli vagy váratlan eseményekrõl csak az Országgyûlési Õrség

parancsnoka vagy helyettese hozzájárulásával lehet nyilatkozni.

(3) Az Országgyûlési Õrség káreseti tevékenysége során nyilatkozatot csak az Országgyûlési Õrség parancsnokának

vagy helyettesének elõzetes engedélyével lehet tenni.

(4) A sajtó, a rádió, a televízió megkeresésére az Országgyûlési Õrség parancsnoka és helyettese jogosultak nyilatkozni.

Nyilatkozattételre a felsorolt vezetõk által kijelölt személyek is jogosultak. A kijelölés nem utasítható vissza, ha a

nyilatkozattétel a kijelölt személynek hivatalból kötelessége.

(5) Az országgyûlési õr az Országgyûlési Õrség képviselõjeként, szakértõjeként a sajtóban, a rádió és a televízió

mûsoraiban, filmekben csak az Országgyûlési Õrség parancsnoka vagy helyettese elõzetes hozzájárulásával

szerepelhet. Az országgyûlési õri mivoltra történõ utalás nélkül tartott tudományos, kulturális elõadások

megtartásához, ilyen irányú egyéb közszerepléshez – beleértve a rádióban és televízióban történõ szereplést is –

engedély nem kell.

(6) A nyilatkozatot adó országgyûlési õr felelõsséggel tartozik nyilatkozata valóságtartalmáért, továbbá a feladatkörét

meghaladó tartalmú nyilatkozatért.

77. § (1) Az Országgyûlési Õrség szakmai munkáját, tevékenységét feldolgozó irodalmi alkotást az országgyûlési õr elõzetes

engedéllyel jelentethet meg. Az ilyen mûveken a szerzõ nevén kívül rendfokozatát fel lehet tüntetni.

(2) Nyilvános szerepléshez – ha az országgyûlési õrként történik – engedélyt kell kérni. Az engedély megadására

az Országgyûlési Õrség parancsnoka jogosult.

44. Kiképzés, önképzés

78. § Az országgyûlési õr kötelessége, hogy az esküben vállalt kötelezettségének teljesítéséhez, továbbá a szolgálat

ellátásához szükséges szakmai képzettséget, általános mûveltséget és fizikai erõnlétet megszerezze és fenntartsa;

ehhez a munkáltató segítséget nyújt.

45. Ajándék, jutalom elfogadása

79. § (1) Az országgyûlési õr a szolgálattal összefüggésben jutalmat vagy kivételes esetben ajándékot csak az állományilletékes

parancsnok elõzetes engedélyével fogadhat el.

(2) Az országgyûlési õr az elöljáró vagy az általa megbízott személy által átadott jutalmat, ajándékot az átvétel után,

a „Hazámat szolgálom” kifejezéssel köszöni meg.

46. Együttmûködés rendje

80. § (1) Az országgyûlési õr a jogszabályok, együttmûködési megállapodások által meghatározott esetekben feladatait

a Magyar Honvédség, az állami, az egészségügyi, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó fegyveres szervek (a továbbiakban: társszervek) tagjaival együttmûködve

látja el.

(2) Az országgyûlési õrnek – a társszervekkel való együttmûködéskor a közös feladat végrehajtása során – a hatáskör

és illetékesség szabályait betartva, a szolgálati elöljáró utasítása és irányítása figyelembevételével, önállóan kell

a feladatát végrehajtania.

(3) Az országgyûlési õr a szolgálati feladatainak ellátása során észlelt, más szerv hatáskörébe tartozó ügyben

– a feladatkörét meghaladó esetben a szolgálati elöljárója útján – értesíti a hatáskörrel rendelkezõ szervet és

tájékoztatja a tudomására jutott adatokról.
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(4) Az országgyûlési õr a társszervek tagjaival történõ kapcsolattartás során a kölcsönös megbecsülés érvényre

juttatásával tart fenn jó viszonyt.

(5) Az országgyûlési õr a szakmai feladatainak körébe tartozó esetekben segítséget nyújt a hatáskörrel rendelkezõ szervek

tevékenységéhez.

VIII. FEJEZET
AZ EGYENRUHA VISELÉSE

81. § (1) Az egyenruha viselésére jogosult csak a rendszeresített egyenruházati felszerelést viselheti.

(2) A szolgálati elöljáró köteles ellenõrizni, hogy az országgyûlési õr által viselt ruházat állapota megfelelõ-e, a ruházat

tiszta-e.

(3) A szolgálati elöljáró gondoskodik arról, hogy az állomány szolgálati öltözetét és felszerelését megfelelõ körülmények

között, a szolgálati helyén tudja tárolni.

82. § (1) Tûzesethez, káresethez történõ riasztáskor rendszeresített védõöltözet alatt viselhetõ ruházatról a munkavédelmi,

egészségügyi szempontok figyelembevételével az állományilletékes parancsnok határoz.

(2) Az országgyûlési õr olyan ápolt hajat és bajuszt viselhet, amely a védõfelszerelések és eszközök használatában nem

akadályozza.

(3) A tûzoltási és tûzmegelõzési feladatokat ellátó, egyenruhás ruhanormában sorolt országgyûlési õr – a társasági öltözet

viselésének esetét kivéve – szolgálati ideje alatt ékszert nem viselhet.

IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

83. § Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

84. § A megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a) 3. § (1) bekezdés c) pontjában az „a rendõrség” szövegrész helyébe az „a rendõrség és az Országgyûlési Õrség”,

b) 6. § (3) bekezdésében az „a rendõrség” szövegrész helyébe az „a rendõrség és az Országgyûlési Õrség”

szöveg lép.

85. § (1) A tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel

egészül ki:

„(4) A beavatkozó tûzoltóság köteles a (2) bekezdés szerinti adatokat az Országház, az Országgyûlés Irodaháza,

valamint az Országgyûlés Hivatala elhelyezésére szolgáló épületekben keletkezett tûzeset esetében az Országgyûlési

Õrséggel is haladéktalanul közölni, távközlési eszköz útján vagy elektronikus úton.”

(2) A tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a következõ 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § A rendõrség az ügyelete útján az Országház, az Országgyûlés Irodaháza, valamint az Országgyûlés Hivatala

elhelyezésére szolgáló épületben keletkezett, a tudomására jutott tûzesetrõl az Országgyûlési Õrség ügyeletét is

értesíti.”

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A belügyminiszter 85/2012. (XII. 28.) BM rendelete
az Országgyûlési Õrség hivatásos állományát érintõ gazdasági tárgyú szabályokról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a fegyveres szervek hivatásos

állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró

Országgyûlés elnöke véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

1. Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása, folyósítása

1. § Az Országgyûlési Õrség hivatásos állományának (a továbbiakban: hivatásos állomány) más szervhez vezényelt tagja

részére rendfokozati illetménynek megfelelõ mértékû pótlékként a ténylegesen viselt rendfokozatnak megfelelõ

rendfokozati illetmény összege jár.

2. § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Hszt.) 44. § (1) bekezdés b), f) vagy i) pontja alapján a hivatásos állomány rendelkezési állományba helyezett tagjának

az eredeti beosztása szerinti, a beosztás ellátásához kötött rendszeres pótlékok nélkül számított illetményt kell

folyósítani. Az illetmény megállapításakor a rendelkezési állományba helyezés elõtt elrendelt illetmény-eltérítést

a szakmai munka tárgyévet követõ értékeléséig figyelembe kell venni.

(2) A hivatásos állomány Hszt. 44. § (1) bekezdés c) vagy e) pontja alapján rendelkezési állományba helyezett azon tagja,

aki tanulmányai megkezdése elõtt szolgálati beosztást töltött be és akinek a részére az oktatási intézményben

folytatott tanulmányai befejezése után felkészültségének megfelelõ beosztás a pályakezdõkre vonatkozó szabályok

szerint nem biztosítható, eredeti beosztása figyelembevételével jogosult illetményre.

(3) A Hszt. 44. § (1) bekezdés d) pontja alapján történõ rendelkezési állományba helyezés esetén a hivatásos állomány

tagjának illetményét az Országgyûlési Õrség folyósítja.

(4) A rendvédelmi felsõoktatási intézményben tanulmányokat folytató, a Hszt. 44. § (1) bekezdés d) pontja alapján

rendelkezési állományba helyezett hallgató részére járó illetmény és illetményjellegû juttatások fedezetérõl

az Országgyûlési Õrségnél központilag kell gondoskodni.

3. § (1) Ha a hivatásos állomány tagjának a Hszt. 50. § (1) bekezdése szerinti szolgálati feladatok, beosztások ellátásával vagy

helyettesítéssel történõ megbízása az eredeti beosztás ellátása mellett történik, a megbízás alapján járó díjazás

mértékét az Országgyûlési Õrség parancsnoka a feladattal, valamint a feladat ellátására beosztottak számával

arányosan állapítja meg.

(2) Amennyiben a hivatásos állomány tagja köztisztviselõt vagy munkavállalót helyettesít, az (1) bekezdés szabályait

megfelelõen alkalmazni kell.

(3) Ha a hivatásos állomány helyettesítést ellátó tagja a megbízás alapján díjazásban részesül, a helyettesítés során

végzett tevékenysége nem minõsül túlszolgálatnak, a tevékenységért csak a Hszt. 50. § (4) bekezdése szerinti

többletszolgálatért járó díjazás jár.

4. § (1) A Hszt. 62. §-ában foglalt, a tanulmányokhoz nyújtott támogatások megtérítésére a hivatásos állomány azon tagja

kötelezhetõ, aki tanulmányi szerzõdés alapján iskolarendszerû vagy iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben

vesz részt.

(2) Nem kötelezhetõ a támogatás visszatérítésére az, aki az Országgyûlési Õrség által elrendelt szakmai továbbképzésen

vagy átképzésen vesz részt.

(3) A természetbeni élelmezés értékének visszatérítésénél figyelembe kell venni az élelmezés nyersanyagértékét,

a nyersanyagnormát, valamint a természetbeni élelmezés pénzbeli megváltását.

(4) A (3) bekezdés szerinti juttatások közül az illetményjellegû juttatásoknál a személyi jövedelemadó, a nyugdíj-,

az egészségbiztosítási és a munkaerõ-piaci járulék levonása utáni nettó összeget, a természetbeni juttatásoknál pedig

a felhasználáskor érvényes norma szerinti összeget kell figyelembe venni.

(5) A tandíjtartozás összegét a tanintézet által a tandíjakról kiállított számlákra teljesített kifizetések alapján kell

megállapítani.
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(6) A tanulmányi támogatás visszatérítésére az Országgyûlési Õrség parancsnoka írásban szólítja fel a hivatásos állomány

tagját, aki a felszólítás ellen – a kézhezvételtõl számított 15 napon belül – az elöljáró parancsnokhoz szolgálati panaszt

nyújthat be.

5. § (1) Az elrendelhetõ túlszolgálat tartama naptári évenként 450 óra.

(2) A túlszolgálatért járó díjazást a túlszolgálat napját követõ naptári hónapra esedékes illetmény kifizetésével együtt kell

folyósítani.

(3) Az elrendelt túlszolgálatra esõ idõarányos távolléti díjat a Hszt. 99. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megfelelõ

alkalmazásával kiszámított egy órára esõ távolléti díj alapulvételével kell megállapítani.

2. Az illetmény

6. § (1) A hivatásos állomány köztisztviselõi álláshelyen foglalkoztatott tagjának rendszeres pótlékok nélkül számított

illetménye nem lehet kevesebb, mint az ellátott munkakörre megállapítható köztisztviselõi illetménye lenne. Ha

a köztisztviselõi illetmény a magasabb, akkor a hivatásos állomány tagjának illetményét annak megfelelõen kell újra

megállapítani.

(2) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati beosztását köztisztviselõi munkakörré minõsítették át, továbbra is

a munkakör átminõsítés elõtti besorolása alapján kell az illetményét megállapítani.

7. § A Hszt. 102. § (1) bekezdése alapján a magasabb fizetési fokozatba való elõresorolást annak a hónapnak az elsõ

napjától kell végrehajtani, amelyik hónapban a várakozási idõ letelik.

8. § Az Országgyûlési Õrség parancsnokának és helyettesének a Hszt. 245/H. § (2) bekezdése szerinti illetményét az

illetmény elemekre való bontása nélkül, egy összegben kell megállapítani. Az így megállapított illetmény magába

foglalja valamennyi illetményelemet, beleértve az érintett részére megállapítható pótlékokat is, a nyelvtudási pótlék

kivételével.

3. Pótlékok

9. § (1) Azokat a szolgálati beosztásokat, amelyekben az idegen nyelv használata szükséges – így a hivatásos állomány

tagjának nyelvtudási pótlék fizethetõ –, valamint amelyekben az idegen nyelv ismerete a szolgálati beosztással járó

feladat, az állománytáblázat tartalmazza.

(2) A harmadik és további nyelv, továbbá a ritka nyelv használatáért adható kiegészítõ nyelvpótlék mértéke megegyezik

a Hszt. 104. § (4) bekezdése szerint adható nyelvtudási pótlék mértékével. A ritka nyelvek felsorolását az 1. melléklet

tartalmazza.

(3) A Hszt. 104. § (2) bekezdése alapján az állami nyelvvizsga bizonyítvány eredményét igazoló bizonyítvánnyal

egyenértékû okirat vonatkozásában kétség esetén szolgálati úton az oktatásért felelõs miniszter által kijelölt szervtõl

kell állásfoglalást kérni a nyelvtudási szint elismerésérõl.

10. § A hivatásos állomány más fegyveres szervtõl áthelyezett tagja jogosult az áthelyezést megelõzõen a korábbi fegyveres

szervet irányító miniszter által adományozott cím viselésére – a cím elõtt álló, a korábbi fegyveres szervre utaló

megjelölés kivételével –, valamint az azzal együtt járó címpótlékra.

11. § A Hszt. 254. § (2) bekezdés 16. pontjában meghatározott, az Országgyûlési Õrség állományának pótlékára jogosultak

körét és a pótlék mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

12. § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. XLIII. törvény végrehajtásáról

szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 36. §-ában meghatározott fokozottan veszélyes

beosztás pótlékát megállapítani és folyósítani csak akkor lehet, ha a tárgyhavi pótlékra jogosultságot a nyilvántartás

alapján a szolgálati elöljáró igazolta.

(2) A Vhr.

a) 37/A. §-ában meghatározott veszélyes tûzoltói beosztás pótlékára,

b) 38. §-ában meghatározott közterületi pótlékra,
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c) 54. §-ában meghatározott nyomozói pótlékra,

jogosító szolgálati beosztásokat a 3. melléklet tartalmazza.

4. Jubileumi jutalom

13. § (1) A Hszt. 110. § (2) bekezdése alapján a jubileumi jutalom esedékességének megállapítása szempontjából a szolgálati

viszonyban töltött idõ elérésének napját úgy kell megállapítani, hogy az számánál fogva megfeleljen a szolgálati

viszony kezdõ napjának. Ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napja a szolgálati viszonyban töltött

idõ elérésének napja.

(2) A jubileumi jutalmat – a Hszt. 110. § (3) bekezdésében meghatározott esetek kivételével – az esedékesség napján kell

kifizetni.

(3) Ha a jubileumi jutalomra a hivatásos állomány tagja a Hszt. 110. § (3) bekezdése alapján jogosult, azt a szolgálati

viszony utolsó napján kell kifizetni.

(4) A jubileumi jutalom, vagy annak különbözete utólagos kifizetése esetén a jutalom összegét az eredeti esedékességkor

érvényes távolléti díj alapulvételével kell megállapítani.

(5) A (4) bekezdés alapján megállapított jubileumi jutalom késedelmes kifizetése esetén késedelmi kamat jár.

5. Kiküldetési költségtérítés

14. § A belföldi szolgálati kiküldetés szolgálati jellegének megállapítására és a kiküldetés „menetlevélen” történõ

elrendelésére az állományilletékes parancsnok vagy az általa megbízott vezetõ jogosult.

15. § (1) A hivatásos állomány tagja belföldi szolgálati kiküldetése esetén az ezzel összefüggésben felmerülõ többletkiadásai

megtérítésére jogosult.

(2) Kiküldetési költségtérítés

a) utazási költség,

b) szállásköltség, valamint

c) napidíj (élelmezési többletköltség)

címén állapítható meg.

16. § (1) A hivatásos állomány tagja részére meg kell téríteni a kiküldetés teljesítésével kapcsolatban indokoltan felmerült

utazási költséget.

(2) Az utazás során igénybe vehetõ közlekedési eszközt – gazdaságossági és célszerûségi szempontok

figyelembevételével – az állományilletékes parancsnok határozza meg.

17. § A hivatásos állomány tagja részére meg kell téríteni a kiküldetés teljesítésével kapcsolatban indokoltan felmerült

szállásköltségét. Szállásköltség címén a kötelezõ reggeli ára és a gépkocsi esetleges parkolási, õrzési költsége is

elszámolható.

18. § (1) Amennyiben a hivatásos állomány tagja szállásköltség címén a kötelezõ reggeli árát elszámolja, a napidíj összegét

25%-kal csökkenteni kell.

(2) Nem illeti meg napidíj azt,

a) akit állandó lakóhelyére vagy tartózkodási helyére küldenek ki,

b) aki a kiküldetés idõtartama alatt térítés nélkül természetbeni élelmezési ellátásban részesül.

6. Távolléti díj

19. § (1) Távolléti díj számítása szempontjából rendszeres illetménypótléknak minõsül:

a) a szolgálati idõpótlék,

b) az idegennyelv-tudási pótlék,

c) a nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, mérgezésnek, valamint biológiai anyag feldolgozása közben fertõzés

veszélyének kitett beosztásban szolgálatot teljesítõk pótléka,

d) a közterületi pótlék,
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e) a veszélyes tûzoltói beosztás pótléka,

f) a gépjármûvezetõi pótlék,

g) a nyomozói pótlék,

h) a tanácsosi címpótlék,

i) a fõtanácsosi címpótlék,

j) a vezetõi illetménypótlék,

k) az Országgyûlési Õrség állományának pótléka.

(2) A távolléti díj összegének megállapításakor az alapilletménynek, illetménykiegészítésnek és rendszeres

illetménypótlékoknak az esedékesség idõpontjában érvényes összegét kell figyelembe venni.

7. Költségtérítések

20. § A szabadságról, a munkaszüneti és a pihenõnapról történõ visszarendeléssel kapcsolatos költség különösen

a) az utazási költség,

b) az elõre kifizetett és a visszarendelés miatt igénybe nem vett szolgáltatások vissza nem térített ellenértéke.

21. § A hivatásos állomány tagja részére a munkába járáshoz helyi közlekedési bérlet csak a Hszt. 116/A. §-ában

meghatározott választható juttatások rendszerében biztosítható.

8. Kedvezmények és támogatások

22. § (1) Visszatérítendõ kamatmentes családalapítási támogatás adható a hivatásos állomány 35 évesnél nem idõsebb, házas

vagy élettársi viszonyban élõ tagjának, ha a támogatást anyagi körülményei indokolják.

(2) Nem részesíthetõ támogatásban az,

a) akinél a szolgálati viszony megszüntetése folyamatban van,

b) aki ellen büntetõ- vagy fegyelmi eljárás van folyamatban,

c) akinek illetményét – a fennálló tartozásai miatt – további levonásokkal terhelni már nem lehet.

(3) A támogatás kizárólag a családi otthon kialakításával összefüggõ berendezési és felszerelési tárgyak beszerzésére

fordítható.

(4) A támogatás a szolgálati viszony fennállása alatt egy alkalommal – házastársak és élettársak esetében csak az egyik fél

részére – engedélyezhetõ.

(5) A támogatás legfeljebb négy éves futamidõre adható, felsõ határa nem haladhatja meg a mindenkori köztisztviselõi

illetményalap összegének tizenötszörösét.

(6) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya a törlesztés ideje alatt önhibájából szûnik meg, a vissza nem

fizetett támogatás a szolgálati viszony megszûnésének napján egy összegben esedékessé válik.

(7) A vissza nem térített családalapítási támogatás-tartozást hivatalból törölni kell, ha a kedvezményezett szolgálati

kötelmekkel összefüggõ baleset vagy betegség következtében elhalálozott.

(8) Az Országgyûlési Õrség parancsnoka kivételesen, rendkívüli méltánylást érdemlõ esetben engedélyezheti a tartozás

törlését.

23. § (1) Az Országgyûlési Õrség részére jóváhagyott éves költségvetési kiadási elõirányzat terhére illetményelõleg-keretet kell

képezni. Az éves keret a költségvetésben jóváhagyott rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás eredeti

elõirányzatának legfeljebb 5%-áig terjedhet.

(2) Az illetményelõleg törlesztésébõl visszafolyó összeg az illetményelõleg-keretet nem növeli.

24. § (1) A hivatásos állomány tagja részére családi, egészségügyi vagy más szociális ok figyelembevételével kamatmentes

illetményelõleg kifizetését az arra irányuló indoklással alátámasztott kérelem alapján az állományilletékes parancsnok

engedélyezheti.

(2) A kérelmezõnek legfeljebb a besorolása szerinti, személyi jövedelemadó-elõleggel, egészségbiztosítási és

nyugdíjjárulékkal csökkentett havi illetménye kétszeresének megfelelõ összegû illetményelõleg kifizetése

engedélyezhetõ, amely azonban nem haladhatja meg a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének

ötszörösét.
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(3) Az illetményelõleg havi részletekben legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett engedélyezhetõ, azzal,

hogy a visszafizetési kötelezettségnek tárgyév december 31-éig eleget kell tenni.

(4) Az illetményelõleg visszafizetésére a 22. § (6) bekezdését, törlésére a 22. § (7) és (8) bekezdéseit megfelelõen

alkalmazni kell.

9. Lakhatási támogatás

25. § Az Országgyûlési Õrség a hivatásos állomány tagja részére lakhatási támogatásként

a) kamatmentes kölcsönt nyújthat vagy

b) a hivatásos állomány tagjának elõzõ munkáltatója által kamatmentesen nyújtott visszafizetendõ támogatást

átvállalhatja.

26. § (1) Lakhatási támogatás Magyarországon található lakás

a) vásárlásához,

b) építéséhez vagy bõvítéséhez,

c) korszerûsítéséhez, vagy

d) tulajdonjogának megszerzéséhez

nyújtható.

(2) Lakásvásárlás esetén támogatás nem igényelhetõ, ha az eladó a hivatásos állomány tagjának a Polgári

törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa, kivéve a közös

tulajdon megszüntetésének esetét, ide nem értve a házasság vagy az élettársi kapcsolat fennállása alatt a házastársak

vagy élettársak között fennálló közös tulajdon megszüntetését.

(3) Támogatás csak egy jogcímen adható.

27. § A lakhatási támogatások fedezetét a Lakásépítési Alap biztosítja, melynek évente felhasználható összegét

az Országgyûlési Õrség parancsnoka az Országgyûlés Hivatala fõigazgatójának egyetértésével határozza meg.

28. § Lakhatási támogatás a hivatásos állomány tagjának akkor nyújtható, ha a hivatásos állomány tagja

a) a méltányolható lakásigényt meg nem haladó lakásigény megoldásához kéri a támogatást,

b) vonatkozásában nem áll fenn a lakhatási támogatást kizáró feltétel,

c) rendelkezik a meghatározott mértékû saját megtakarítással,

d) kötelezettséget vállal a lakhatási támogatás feltételeként meghatározott kikötések teljesítésére, és

e) a támogatás iránti kérelme elbírálásához szükséges adatokat, valamint iratokat határidõben bocsátja

rendelkezésre, ideértve a hiánypótlási felhívás határidõben történõ maradéktalan teljesítését is.

29. § (1) Lakhatási támogatás akkor nyújtható, ha a lakás a hivatásos állomány tagjának kizárólagos tulajdonába vagy

a hivatásos állomány tagjának és a vele együttköltözõ vagy -lakó családtagjának (a továbbiakban: családtag) közös

tulajdonába kerül, vagy ilyen tulajdonában, illetve közös tulajdonában van.

(2) A hivatásos állomány tagjának és családtagjának közös tulajdona esetén lakhatási támogatás akkor nyújtható, ha

a hivatásos állomány tagjának tulajdoni hányada az ingatlanban legalább 1/2.

30. § (1) A lakásigény mértéke, a lakáshelyzet, a vagyoni feltételek és a család jövedelmi helyzete – mint együttes feltételek –

szempontjából a hivatásos állomány tagját, valamint azon családtagot lehet figyelembe venni, akit a hivatásos

állomány tagja a kérelmében megjelöl. A hivatásos állomány tagjánál és az általa megjelölt családtagnál valamennyi

felsorolt feltételt vizsgálni kell.

(2) Együttlakó családtagnak minõsül az, aki a támogatás iránti kérelem benyújtását megelõzõ egy évben azonos

lakhelyen vagy lakcímen, életvitelszerûen a hivatásos állomány tagjával együtt lakik, ideértve a hivatásos állomány

tagjának egy évnél fiatalabb gyermekét is.

31. § (1) Lakhatási támogatásra akkor jogosult a hivatásos állomány tagja, ha a támogatás iránti kérelem benyújtásakor

szolgálati viszonya az Országgyûlési Õrséggel legalább három hónapja fennáll.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám 37811



(2) A hivatásos állomány tagja kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásról létrejött megállapodás keltétõl számított

három éven belül szolgálati viszonyát lemondással nem szünteti meg, és nem kezdeményezi szolgálati viszonyának

közös megegyezéssel történõ megszüntetését.

32. § (1) A méltányolható lakásigény mértéke az igénylõ és a családtagok számától függõen:

a) egy vagy két személy esetében legalább egy és legfeljebb három lakószoba,

b) három személy esetében legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,

c) négy személy esetén legalább kettõ és legfeljebb négy lakószoba,

d) négynél több személy esetén

da) minden további személy esetében fél szobával nõ a c) pontban meghatározott méltányolható lakásigény

mértékének felsõ határa,

db) három vagy több gyermeket nevelõ család esetében minden további személy esetében egy szobával nõ

a méltányolható lakásigény mértékének felsõ határa.

(2) Az együttlakó fiatal gyermektelen házaspár esetében a méltányolható lakásigény felsõ határának meghatározásánál

legfeljebb két születendõ gyermeket, egygyermekes fiatal házaspárok esetén további egy születendõ gyermeket is

számításba kell venni.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásánál a padlóburkolat jellegétõl függetlenül

a) félszobának minõsül az a helyiség, melynek hasznos alapterülete a 6 m2-t meghaladja, de nem haladja meg

a 12 m2-t,

b) szobának minõsül az a helyiség, amelynek alapterülete meghaladja a 12 m2-t, de – a meglévõ, kialakult állapotot

kivéve – legfeljebb 30 m2, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni.

c) ha a nappali szoba, az étkezõ és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen

meghaladja a 60 m2-t, úgy két szobaként kell figyelembe venni.

33. § Méltányolható a lakásigény, ha a lakás telekárat nem tartalmazó építési költsége vagy vételára az ugyanolyan

szobaszámú lakásoknak a Magyar Közlönyben közzétett építési átlagköltségét nem haladja meg.

34. § (1) Lakás bõvítéséhez, átalakításához, összevonásához akkor nyújtható lakhatási támogatás, ha a meglévõ és a létesülõ

lakószobák együttes száma nem haladja meg a család lakásigénye méltányolható mértékének felsõ határát.

(2) Lakás korszerûsítéséhez akkor nyújtható támogatás, ha a korszerûsítendõ lakás nem haladja meg a család lakásigénye

méltányolható mértékének felsõ határát.

35. § (1) Nem nyújtható támogatás, ha a hivatásos állomány tagjának

a) kizárólagos tulajdonában vagy bérleményében,

b) családtagja kizárólagos tulajdonában vagy bérleményében,

c) és családtagjának közös tulajdonában

a lakásigény mértékének felsõ határát meghaladó szobaszámú beköltözhetõ, vagy bármelyikük által lakott lakás van.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában azt a lakástulajdont kell figyelembe venni, amelynek legalább a 3/4 tulajdoni

hányadával a hivatásos állomány tagja és családtagjai rendelkeznek.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában bérleményként a települési önkormányzat tulajdonában lévõ határozatlan idõre

bérelt, vagy más tulajdonában lévõ, csak cserelakás biztosítása mellett felmondható lakást kell figyelembe venni. Nem

kell figyelembe venni azt a bérleményt, amelynek a megvásárlásához kérik a támogatást.

36. § (1) Nem nyújtható támogatás akkor sem, ha a hivatásos állomány tagja vagy családtagja a 35. § szerinti

a) lakástulajdonát a támogatás iránti kérelem benyújtását megelõzõ három éven belül elidegenítette,

b) lakásbérleményét kisebb szobaszámú, vagy alapterületû lakásra cserélte, vagy lakása bérleti jogát pénzbeli térítés

ellenében az önkormányzatnak, illetve ingatlanközvetítõnek átadta.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minõsül elidegenítésnek, ha a tulajdonjog megszûnése hatósági vagy bírósági

határozaton alapult, vagy házassági vagyonközösség megszüntetése keretében történt.

37. § (1) Nem nyújtható támogatás, ha a hivatásos állomány tagja vagy családtagja kizárólagos, illetve közös tulajdonában

olyan lakás, beépítetlen telek, földterület, üdülõ, hétvégi ház, tanya vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség van,

amelynek együttes beköltözhetõ forgalmi értéke 25%-nál nagyobb mértékben meghaladja a támogatással

megszerzendõ lakás építési költségét vagy vásárlási árát.
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(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem kell figyelembe venni a bérleti joggal, a haszonélvezeti joggal és a használat

jogával terhelt ingatlant, kivéve, ha e jogok a hivatásos állomány tagjának családtagja javára állnak fenn, valamint azt

a felépítményt, amelynek lebontását az építési hatóság engedélyezte vagy elrendelte. Nem kell figyelembe venni azt

a lakótelket sem, amelyre a hivatásos állomány tagja a támogatás felhasználásával építeni kíván.

(3) Amennyiben a támogatást a hivatásos állomány tagja építéshez vagy vásárláshoz igényli, és a hivatásos állomány tagja

vagy családtagja kizárólagos, illetve közös tulajdonában az (1) bekezdésben meghatározott forgalmi értéket el nem

érõ, harmadik személy haszonélvezetével nem terhelt ingatlan van, a hivatásos állomány tagjának és családtagjának

kötelezettséget kell vállalnia, hogy az ingatlant a támogatás feltételeinek vizsgálatánál figyelmen kívül hagyott

személynek elidegeníti, vagy a bérleti szerzõdést a bérbeadóval közös megegyezéssel megszünteti. A bérleti

szerzõdést nem kell megszüntetni akkor, ha a hivatásos állomány tagja önkormányzati vagy állami tulajdonú lakás

megvásárlásához kéri a támogatást.

(4) A hivatásos állomány tagjának a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettséget a támogatásról létrejött

megállapodás keltétõl számított két éven belül kell teljesítenie, amelynek megtörténtét

a) legalább széljegyzett tulajdoni lappal, vagy

b) a bérlet megszüntetésérõl kötött megállapodással

köteles igazolni.

38. § (1) Nem nyújtható támogatás a hivatásos állomány tagjának, ha õ vagy családtagja e rendelet szerint valamely jogcímen

már lakhatási támogatásban részesült, ha a támogatás visszafizetése még folyamatban van, vagy a támogatás teljes

visszafizetése óta két évnél rövidebb idõ telt el.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a korábban nyújtott lakhatási támogatások közül figyelmen kívül kell hagyni azt

a támogatást, amelyet a hivatásos állomány tagja vagy családtagja egy korábbi, azóta megszûnt házassága vagy

élettársi közössége idején kapott.

39. § A támogatást igénylõ és a támogatással érintett családtagja a lakhatási támogatásról és annak visszafizetésérõl

az Országgyûlési Õrséggel megállapodást köt. A megállapodás a teljes visszafizetés megtörténtéig – bármely fél

kezdeményezésére – e rendelet elõírásainak betartása mellett bármikor módosítható.

40. § (1) A támogatás összegét

a) az építési vagy korszerûsítési költség, illetve

b) a vételár – csere esetén a hivatásos állomány tagja által fizetendõ értékkülönbözet –

alapján kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségbõl vagy vételárból le kell vonni a lakáshoz tartozó mûhely, üzlet-, raktár-,

iroda- vagy garázshelyiségre esõ költséget vagy vételárrészt.

41. § (1) A támogatás összege – a rendelkezésre álló kerettõl függõen –

a) vásárlás, csere vagy építés esetén legfeljebb 4 000 000 Ft,

b) korszerûsítés esetén legfeljebb 1 000 000 Ft.

(2) A támogatás összege a 40. §-ban meghatározott ingatlanra esõ építési költség vagy vételár – csere esetén

az értékkülönbözet – 1/3-át, a korszerûsítési költség 2/3-át nem haladhatja meg.

42. § A támogatás összegének meghatározásánál súlyozottan kell figyelembe venni azt, ha a hivatásos állomány tagja

a) három, vagy ennél több gyermek eltartásáról gondoskodik,

b) öt éven belül házasodott,

c) pályakezdõ, feltéve, hogy nappali tagozatos felsõfokú tanulmányát két éven belül fejezte be,

d) és vele egy háztartásban élõ családtagja együttesen a mindenkori minimálbért el nem érõ, egy fõre jutó havi nettó

jövedelemmel rendelkezik.

43. § Nem nyújtható 1 000 000 Ft-nál nagyobb összegû támogatás, ha a hivatásos állomány tagja, valamint családtagja

tulajdonában olyan lakótelek, be nem épített ingatlan, üdülõtelek, üdülõ, tanya, zártkerti föld, mezõgazdasági

földterület, erdõ, nem lakás céljára szolgáló helyiség van, amelyek együttes forgalmi értéke a 10 000 000 Ft-ot

meghaladja. E rendelkezés alkalmazásánál a támogatással érintett építkezésre szolgáló lakótelket nem lehet

figyelembe venni.
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44. § A kérelemhez – az igényelt támogatás jogcímétõl függõen – csatolni kell:

a) az építkezés vagy korszerûsítés költségvetését, melybõl megállapítható a költségek lakásra esõ hányada,

b) az építkezés jogerõs építési engedélyét és engedélyezési tervét,

c) a hivatásos állomány tagja, valamint családtagja bérleményében lévõ lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést,

d) a megszerzendõ, vagy az átépíteni, bõvíteni, korszerûsíteni szándékozott ingatlan 30 napnál nem régebbi

tulajdoni lapjának hiteles másolatát,

e) nyilatkozatot a hivatásos állomány tagja, valamint családtagja tulajdonában lévõ ingatlan forgalmi értékérõl,

f) nyilatkozatot a hivatásos állomány tagja által megszerzendõ lakás forgalmi értékérõl,

g) a hivatásos állomány tagja valamint családtagja havi nettó jövedelmét igazoló okiratot,

h) a 37. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak elbírálásához szükséges nyilatkozatokat.

45. § Amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges adatok, igazolások hiányosak, a kérelmezõt határidõ kitûzésével

a hiány pótlására kell felszólíttatni.

46. § A támogatás odaítélésérõl a hivatásos állomány tagjának kérelme alapján az Országgyûlési Õrség parancsnoka dönt.

47. § A lakhatási támogatásról szóló megállapodásban rögzíteni kell különösen:

a) a támogatás célját,

b) a támogatással érintett ingatlan pontos megjelölését,

c) a támogatás összegét,

d) a havi törlesztõ részletet,

e) a törlesztés, illetve a visszafizetés módját és idejét,

f) a hivatásos állomány tagjának a támogatás visszafizetésére vonatkozó nyilatkozatát,

g) a szolgálati viszony fenntartására vonatkozó kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot,

h) a megállapodásban vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazásra kerülõ szankciókat,

i) a jelzálogjog Országgyûlési Õrség javára történõ bejegyzésének engedélyezésére vonatkozó nyilatkozatot,

a haszonélvezettel terhelt ingatlan esetében a haszonélvezeti joggal rendelkezõ személy hozzájárulásával együtt,

j) az Országgyûlési Õrség jogosultságait a támogatás felhasználásának nyomon követésére, továbbá az 56. §-ban

meghatározottak figyelemmel kísérésére.

48. § A támogatás esedékességére meghatározott feltétel bekövetkezésének igazolását, valamint a támogatás

esedékességére meghatározott határnapot követõ 3 napon belül a támogatás utalására, vagy folyósítására

az Országgyûlés Hivatalának Gazdasági Igazgatósága intézkedik.

49. § A támogatás felhasználásával a hivatásos állomány tagjának tulajdonába kerülõ ingatlan a kölcsön fedezetéül szolgál.

A hivatásos állomány tagja és az Országgyûlési Õrség a megállapodásban rögzítik, hogy a támogatással érintett

ingatlanra az Országgyûlési Õrség javára a pénzintézetet követõ rangsorban az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot

kell bejegyeztetni. A lakás a tartozás fennállása alatt kizárólag az Országgyûlési Õrség hozzájárulásával idegeníthetõ el

vagy terhelhetõ meg.

50. § A kölcsön folyósításával összefüggõ ügyintézési díj, jelzálog bejegyzési-, valamint törlési díj az Országgyûlési Õrséget

terheli.

51. § (1) A támogatást a megállapodásban megjelölt idõponttól kezdõdõen havonta egyenlõ részletekben kell visszafizetni

a) vásárlás, építés vagy csere alkalmával legfeljebb tíz év,

b) korszerûsítés esetén legfeljebb négy év

alatt.

(2) A törlesztés futamidejét úgy kell megállapítani, hogy a havi törlesztõ részlet összege ne haladja meg a hivatásos

állomány tagjának a kölcsön folyósítási idõpontjában megállapított rendszeres nettó jövedelmének 35%-át.

(3) A törlesztés havi összegét 10 000 Ft-nál kisebb összegben meghatározni nem lehet.

37814 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám



52. § A hivatásos állomány tagja családi életkörülményeinek jelentõs megváltozása esetén – indokolt esetben –

az Országgyûlési Õrség parancsnoka a visszafizetés meghatározott idõre, de legfeljebb hat hónapra történõ

felfüggesztését engedélyezheti.

53. § A hivatásos állomány tagjának elhalálozása esetén az Országgyûlési Õrség megállapodhat az ingatlan örökösével

abban, hogy az örökös a visszafizetési kötelezettségnek az Országgyûlési Õrség és a hivatásos állomány elhunyt tagja

közötti megállapodásban foglalt feltételek szerint tesz eleget.

54. § (1) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya a megállapodás keltétõl számított három éven belül megszûnik,

a hivatásos állomány tagja a még fennálló tartozását egy összegben köteles visszafizetni.

(2) Amennyiben a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya a megállapodás keltétõl számított három év után,

a támogatás teljes összegének visszafizetése elõtt szûnik meg, a hivatásos állomány tagja a még fennálló tartozását

a támogatásról kötött megállapodás szerint köteles visszafizetni, azzal, hogy a szolgálati viszony megszûnését

követõen a hivatásos állomány tagja a megállapított törlesztõ részlet kétszeresének megfelelõ összeget köteles

havonta megfizetni.

(3) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya az Országgyûlési Õrség átszervezése miatt vagy nyugdíjazás

címén szûnik meg, a tartozás visszafizetését a támogatásról kötött megállapodás eredeti feltételei szerint úgy kell

teljesíteni, mintha a szolgálati viszony még fennállna.

(4) Ha a hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyának megszüntetésével egyidejûleg új foglalkoztatási jogviszonyt

létesít, a hivatásos állomány tagja az Országgyûlési Õrséggel fennálló szolgálati viszonyának megszûnését

megelõzõen egyeztetheti a még vissza nem fizetett támogatásnak az új munkáltató által történõ átvállalását.

Amennyiben az új munkáltató a még fennálló tartozás megfizetését vállalja, a fizetési kötelezettséget a hivatásos

állomány tagja, az Országgyûlési Õrség és az új munkáltató megállapodásában kell rögzíteni.

55. § Ha a hivatásos állomány tagja több, mint három havi törlesztõ részlettel – vagy késedelmi kamatfizetési kötelezettség

esetén a kamat megfizetésével – késedelembe esik tekintet nélkül arra, hogy az az egymást követõ hónapokra esik-e,

a fennálló teljes tartozását egy összegben köteles megfizetni, az Országgyûlési Õrség által meghatározott

idõtartamon belül.

56. § A támogatás még vissza nem térített részét egy összegben vissza kell fizetni, ha a támogatással épített, vásárolt,

felújított vagy korszerûsített lakást a támogatásban részesített

a) másik, a tulajdonába kerülõ lakás vásárlása nélkül elidegeníti,

b) másik, a tulajdonába kerülõ lakás építése vagy vásárlása érdekében elidegeníti, de az új lakás szobaszáma

meghaladja a lakásigénye méltányolható mértékének a felsõ határát,

c) javára kikötött értékkülönbözettel elcseréli,

d) részben, vagy egészben nem lakás céljára hasznosítja, továbbá a lakást másnak lakás, vagy fizetõvendéglátás

céljára bérbe adja,

e) úgy vásárolta meg, hogy a családtagja lakástulajdonának, vagy a lakásra vonatkozó bérleti jogának

a megszüntetését vállalta a támogatásról kötött megállapodásban, de a tulajdonjog vagy a bérleti jog ennek

ellenére a megszüntetésre vállalt határidõn túl még fennáll,

f) úgy vásárolta meg, hogy nem a valóságnak megfelelõen nyilatkozott a támogatás elbírálásához szükséges

adatokról,

g) nem a megállapodásban megjelölt célra használta fel.

57. § (1) Az Országgyûlési Õrséggel szolgálati viszonyt létesítõ vagy oda áthelyezésre kerülõ személlyel és annak volt

munkáltatójával kötött megállapodásban a volt munkáltatóval szemben fennálló, lakástámogatási célú támogatást

vagy kölcsönt az Országgyûlési Õrség átvállalhatja.

(2) A korábbi támogatás átvállalása esetén a 31. § (2) bekezdését, 46–50. §-t, valamint 54–56. §-t megfelelõen alkalmazni

kell.
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10. Szociális és kegyeleti gondoskodás

58. § (1) Az Országgyûlési Õrség éves költségvetésében a szociális és kegyeleti gondoskodás pénzügyi fedezetére külön

keretet (a továbbiakban: szociális keret) kell képezni, amelyet elkülönítetten kell kezelni.

(2) Az Országgyûlési Õrség parancsnoka az elfogadott szociális keretrõl tájékoztatja a szociális és a nyugdíjas bizottságot.

59. § (1) Az Országgyûlési Õrségnél – az Országgyûlési Õrség hivatásos állományának tagja és a hivatásos állományból

nyugállományba helyezett tagja (a továbbiakban együtt: személyi állomány) kapcsolatos szociális és kegyeleti

feladatok körültekintõ végrehajtásának elõsegítésére – véleményezõ és javaslattevõ jogkörrel az Országgyûlési Õrség

parancsnoka mellett mûködõ szociális bizottságot kell létrehozni.

(2) Az Országgyûlési Õrség parancsnoka a személyi állományt érintõ szociális támogatásról szóló döntést csak a szociális

bizottság véleményének kikérése után hozhat.

60. § (1) A szociális bizottságot

a) a szervezeti egységek vezetõi által delegált egy-egy képviselõ – amelybõl legalább egy fõ a személyügyi

szakterület állományának tagja –, valamint

b) a Magyar Rendvédelmi Kar és az Országgyûlési Õrségnél képviselettel rendelkezõ szakszervezetek

(a továbbiakban együtt: érdekképviselet) részérõl delegált egy-egy képviselõ

alkotja.

(2) A szociális bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

(3) A szociális bizottság titkári teendõit a szociális bizottságnak a személyügyi szakterület állományába tartozó tagja látja el.

(4) A szociális bizottság tagjai visszahívhatók. A megüresedett helyek betöltésére a szociális bizottság elnöke

– az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – intézkedik.

(5) A szociális bizottság ügyrendjét a bizottság alakítja ki és az Országgyûlési Õrség parancsnoka hagyja jóvá.

61. § (1) A személyi állomány tagja a szociális helyzetére figyelemmel – rászorultság alapján – pénzbeli vagy természetbeni

támogatásban részesíthetõ. A rászorultság egyedileg, a tényleges szociális helyzet figyelembevételével állapítható

meg, amelynél alapul vehetõk a családi pótlékra való jogosultság szabályai.

(2) A szociális és kegyeleti keret terhére nyújtható pénzbeli támogatások:

a) szociális segély,

b) születési segély,

c) beiskolázási segély,

d) temetési segély.

(3) A pénzbeli szociális támogatások odaítélésénél elõnyben kell részesíteni

a) azt, akinek rokkantságát, megváltozott munkaképességû személyek ellátását a szolgálattal összefüggõ baleset,

betegség miatt állapították meg,

b) a szolgálati kötelmekkel összefüggõ betegségben vagy balesetben elhunyt személy, a hõsi halott, és a szolgálat

halottja hozzátartozóit.

(4) Azonos feltételek esetén elõnyben kell részesíteni az állomány azon tagját, aki

a) három vagy több gyermeket nevel,

b) fogyatékos gyermeket nevel,

c) gyermeket egyedül nevel.

(5) A szociális támogatásokat terhelõ közterheket a szociális keretbõl kell fedezni.

(6) Szociális támogatásban csak az részesíthetõ, aki a szociális helyzete megítéléséhez és az Országgyûlési Õrséget terhelõ

befizetések elszámolásához szükséges személyes adatokat a valóságnak megfelelõen rendelkezésre bocsátja és

igazolja.

62. § (1) A szociális támogatások körültekintõ felhasználásának biztosítására, a személyi állomány szociális helyzetének

folyamatos figyelemmel kísérésére, az igényjogosultság megállapítására és elbírálására a szociális bizottság

bevonásával az Országgyûlési Õrség parancsnoka intézkedik.

(2) A személyügyi szakterület a szociális bizottsággal és az érdekképviseleti szervekkel együttmûködve figyelemmel kíséri

a személyi állomány szociális helyzetét, szükség esetén a szociális ügyek intézéséhez a személyi állomány részére

felvilágosítást ad.
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63. § (1) Szociális segélyben a személyi állomány azon kedvezõtlen szociális helyzetben lévõ tagját lehet részesíteni, akinek

jövedelemcsökkenés vagy váratlan nagy összegû kiadások miatt a megélhetése, vagy az életkörülményeinek

fenntartása átmenetileg veszélybe került.

(2) A szociális segély egyszeri, bruttó összege nem haladhatja meg a mindenkori köztisztviselõi illetményalap

kétszeresének megfelelõ, ezer forintra kerekített összegét.

(3) Az ugyanazon személynek juttatott szociális segélyek éves bruttó összege nem haladhatja meg a mindenkori

köztisztviselõi illetményalap hatszorosának megfelelõ, ezer forintra kerekített összegét.

64. § (1) Születési segélyben részesíthetõ a személyi állomány tagja, ha gyermeke született és annak ellátásáról, nevelésérõl

saját háztartásában gondoskodik.

(2) A születési segély bruttó összegét a személyi állomány tagjának szociális helyzetétõl függõen kell megállapítani,

mértéke nem haladhatja meg – gyermekenként – a minimálbér 50%-ának megfelelõ összeget.

65. § (1) Beiskolázási segélyben részesíthetõ a személyi állomány tagja a tankötelezettség alapján oktatásban résztvevõ vagy

középfokú oktatási intézményben nappali munkarend szerint tanuló, vele egy háztartásban élõ gyermeke után,

amelynél alapul kell venni a családi pótlékra való jogosultság szabályait.

(2) Ha a gyermek mindkét szülõ után jogosult a beiskolázási segélyre, azt – a szülõk nyilatkozata alapján – csak egyik szülõ

után jogosult igénybe venni.

(3) A beiskolázási segély bruttó összege a minimálbér legalább 20%-a, de legfeljebb 30%-a.

(4) Beiskolázási segélyben kell részesíteni – amennyiben az (1) bekezdésében írt feltételeknek megfelel –

a) a személyi állomány három vagy több gyermeket nevelõ tagjának gyermekét,

b) a személyi állomány fogyatékos gyermeket nevelõ tagjának gyermekét,

c) a személyi állomány gyermekét egyedül nevelõ tagjának gyermekét, valamint

d) a hõsi halottá és a szolgálat halottjává minõsített elhunyt árváját.

(5) A hõsi halottá és a szolgálat halottjává minõsített elhunytak árváinak beiskolázási segélyérõl az Országgyûlési Õrség

parancsnoka a szociális keret terhére gondoskodik.

66. § (1) Temetési segélyben részesíthetõ – szociális helyzetének figyelembevételével – a személyi állomány tagja

a hozzátartozója vagy olyan rokona halála esetén, akinek eltartására kötelezett volt, feltéve, hogy a szociális

igazgatásról és a szociális ellátásról szóló törvény alapján nem részesült temetési segélyben.

(2) Temetési segélyben részesíthetõ a személyi állomány elhunyt tagjának házastársa, élettársa, gyermeke, szülõje, ezek

hiányában más hozzátartozója is, ha a temetéssel járó kiadások elsõdlegesen rá hárulnak és nem került sor az elhunyt

hõsi halottá, a szolgálat halottjává vagy az Országgyûlési Õrség halottjává minõsítésre.

(3) Csak különösen indokolt esetben folyósítható temetési segély akkor, ha az Országgyûlési Õrség a temetés költségeit

legalább 50%-ban átvállalta.

(4) A temetési segély legkisebb bruttó összege a minimálbér 50%-a, legnagyobb bruttó összege a minimálbérnek

megfelelõ összeg.

67. § (1) Az Országgyûlési Õrség a rendelkezésére álló szociális keret terhére gondoskodik a hivatásos állományából

nyugállományba helyezettek szociális ellátásáról. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet az Országgyûlési Õrség

költségvetésében a szociális keret részeként évente kell tervezni.

(2) Az Országgyûlési Õrség a nyugállományúak szociális gondozásának elõsegítésére, a velük való kapcsolattartás

biztosítására és a nyugállományúak egyesületeinek támogatására nyugdíjas bizottságot hozhat létre.

(3) Amennyiben nyugdíjas bizottságot az Országgyûlési Õrség nem hoz létre és az érintettek száma indokolja,

a nyugdíjasok ügyeinek intézésére nyugdíjas referenst kell kijelölni.

(4) A nyugdíjas bizottság az érintett nyugállományúak létszámtól függõen 3–7 fõbõl állhat. Tagjait az Országgyûlési

Õrség képviselõibõl és a nyugdíjasok által delegált tagokból választják. A nyugdíjas bizottság mûködési feltételeinek

biztosításáért az Országgyûlési Õrség parancsnoka felelõs.

68. § (1) Hõsi halottá kell nyilvánítani az Országgyûlési Õrség hivatásos állományából elhunytat – halálának körülményei,

életútja és érdemei figyelembevételével –, ha a szolgálat teljesítése során Magyarország alkotmányos rendjének

védelme, tûz, elemi csapás vagy katasztrófa következményeinek elhárítása közben kimagasló bátorságot, kiemelkedõ

személyes helytállást tanúsított és eközben, vagy így elszenvedett sérülése következtében életét vesztette.
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(2) A szolgálat halottjává kell nyilvánítani az Országgyûlési Õrség hivatásos állományából elhunytat – halálának

körülményei, életútja és érdemei figyelembevételével –, ha a szolgálat teljesítése közben, vagy azzal összefüggésben

életét vesztette, de a hõsi halottá nyilvánítás feltételei nem, vagy csak részben állnak fenn.

(3) Az Országgyûlési Õrség hivatásos állományából elhunyt személy, továbbá a nyugállományba helyezett – ideértve

a szolgálati járandóságban részesülõket is – elhunyt személy az Országgyûlési Õrség halottjává minõsíthetõ, ha

legalább tizenöt év tényleges szolgálati viszonya alatt feladatait átlag feletti eredményességgel látta el, magatartása

példamutató volt, és jelentõsen hozzájárult az Országgyûlési Õrség eredményes mûködéséhez.

(4) E rendelet alkalmazásában szolgálattal összefüggõnek kell tekinteni azt a halálesetet, amely a hivatásos állomány

tagját

a) a hivatásos szolgálattal, valamint beosztásának ellátásával összefüggõ kötelezettségeinek, feladatainak szolgálati

helyén vagy máshol történt teljesítése közben,

b) választás vagy megbízás alapján ellátott társadalmi kötelezettségének teljesítése közben,

c) az eskü és a rá vonatkozó jogszabályok alapján elvárható, saját akaratból kifejtett tevékenysége során, szolgálaton

kívüli idõben,

d) szolgálati utazás közben, továbbá a szolgálati helyre vagy onnan menet

érte.

(5) Nem lehet szolgálattal összefüggõnek minõsíteni azt a betegségbõl, balesetbõl származó halálesetet, amely

a szolgálattól és a szolgálat sajátosságaitól függetlenül következett be.

(6) Nem nyilvánítható minõsített halottá az,

a) akinek szolgálati viszonyát bírói ítélet alapján vagy fegyelmi eljárás eredményeként szüntették meg,

b) akit szolgálati viszonya megszüntetésekor, vagy nyugállományba helyezését követõen rendfokozatától

megfosztottak,

c) aki önkezével vetett véget életének.

69. § Az elhunyt

a) hõsi halottá vagy a szolgálat halottjává minõsítésére az Országgyûlési Õrség parancsnokának javaslatára

az Országgyûlés elnöke,

b) Országgyûlési Õrség halottjává minõsítésére az Országgyûlési Õrség parancsnoka

jogosult.

70. § (1) Az Országgyûlési Õrség a hõsi halottá és a szolgálat halottjává minõsített elhunyt emlékének megõrzésére

az Országgyûlési Õrség központi épületében, méltó helyen emléktáblát köteles állítani.

(2) A hõsi halottá és a szolgálat halottjává minõsített elhunyt személy részére közeli hozzátartozója beleegyezésével

síremlék állítható.

(3) A hõsi halottá és a szolgálat halottjává minõsített elhunyt személy temetéséhez – a hozzátartozók véleményének

figyelembevételével – az Országgyûlési Õrségtõl díszegységet kell biztosítani. Egyéb minõsített halott esetében, vagy

ha az elhunyt arra érdemes volt, nem minõsített halott esetén is, a hozzátartozók egyetértésével, az elhunyt

ravatalához és sírhelyéhez díszõrség biztosítható.

71. § (1) A kegyeleti kiadásokra vonatkozó normákat a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A hõsi halottá, a szolgálat halottjává és az Országgyûlési Õrség halottjává minõsített elhunyt esetében a kegyeleti

költségeket a szolgáltató által kiállított eredeti számla alapján, teljes összegben kell megtéríteni.

(3) A nem minõsített elhunyt esetében a kegyeleti költségeket a szolgáltató által kiállított eredeti számla alapján,

legfeljebb 50%-ban lehet megtéríteni, a halott-szállítás költségére, a sírhelyköltségre, valamint a szolgáltatási

költségekre és kellékekre írt korlátozások figyelembevételével.

11. Záró rendelkezések

72. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

73. § (1) A hivatásos állomány azon tagjának, aki az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos

állományából az Országgyûlési Õrséghez 2013. január 1. napjával történõ áthelyezését megelõzõ napon a hivatásos

állomány tagjainak szolgálati idõt elismerõ támogatásáról szóló 17/2009. (VI. 4.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM
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rendelet) alapján szolgálati idõt elismerõ támogatásra jogosult, az Országgyûlési Õrség havonta – a (2) és

(3) bekezdésben meghatározott ideig – bruttó 50 000 Ft összegû támogatást folyósít.

(2) A hivatásos állomány tagja a támogatásra akkor válik jogosulttá, ha vállalja, hogy az Országgyûlési Õrséggel fennálló

szolgálati viszonyát mindaddig fenntartja, amíg az IRM rendelet 1. § a) vagy b) pontja alapján a szolgálati idõt elismerõ

támogatás igénylésekor az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél a szolgálati viszonyának

fenntartását vállalta.

(3) A hivatásos állomány tagja a támogatásra mindaddig jogosult, amíg az IRM rendeletben meghatározott feltételek

alapján a szolgálati idõt elismerõ támogatásra az áthelyezés hiányában jogosult lenne.

(4) A támogatás fedezetét az Országgyûlési Õrség költségvetésében kell megtervezni.

(5) A hivatásos állomány tagja nem jogosult a támogatásra

a) a beosztásból felfüggesztés vagy büntetõeljárás ideje alatt, ha az marasztalással zárult,

b) ha fegyelmi büntetés, illetve bíróság által kiszabott büntetés vagy intézkedés hatálya alatt áll,

c) a 30 napot meghaladó egészségügyi szabadság ideje alatt,

d) az illetmény nélküli szabadság ideje alatt,

e) a tartós külszolgálat ideje alatt,

f) a felmentési idõ alatt.

(6) A támogatás nem folyósítható

a) a fegyelmi büntetés, illetve bíróság által kiszabott büntetés vagy intézkedés jogerõre emelkedésének napjától,

b) az egészségügyi szabadság 31. napjától,

c) az illetmény nélküli szabadság elsõ napjától,

d) a tartós külszolgálat elsõ napjától,

e) a felmentési idõ elsõ napjától.

(7) Vissza kell tartani a támogatást a beosztásból felfüggesztés, a fegyelmi eljárás és a büntetõeljárás elrendelésének

napjától. Az így visszatartott támogatást utólag ki kell fizetni, ha a fegyelmi vagy büntetõeljárás felmentéssel zárul.

74. § (1) Ha a hivatásos állomány tagjának az Országgyûlési Õrségnél fennálló szolgálati viszonya az annak fenntartására vállalt

idõtartamon belül

a) saját kérelmére kormányzati szolgálati, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyba történõ áthelyezéssel,

b) saját kérelmére – az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv kivételével – másik fegyveres

szervhez vagy a Magyar Honvédséghez történõ áthelyezéssel,

c) lemondással,

d) közös megegyezéssel, vagy

e) a Hszt. 53. § f) vagy g) pontjára, 56. § (1) bekezdés c) pontjára, 56. § (2) bekezdés b) pontjára, 56. § (5) bekezdés

b) pontjára, vagy 59. § (1) bekezdés b) vagy d) pontjára tekintettel

szûnik meg, az addig folyósított támogatást egyösszegben 60 napon belül vissza kell fizetni.

(2) A támogatást az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell visszafizetni akkor is, ha a hivatásos állomány tagja

az átszervezés miatt szükségessé vált, legalább azonos szintû más beosztásba történõ áthelyezésébe nem egyezett

bele.

(3) Az Országgyûlési Õrség parancsnoka kérelemre, különös méltánylást érdemlõ – a támogatásban részesülõnek fel nem

róható, elõre nem látható – körülmény fennállása esetén a támogatás egyösszegû visszafizetése helyett részletfizetést

engedélyezhet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 85/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

Az Országgyûlési Õrség hivatásos állománya vonatkozásában ritka nyelvnek tekintendõ nyelvek:

1. albán,

2. arab,

3. bolgár,

4. cseh,

5. görög,

6. héber,

7. holland,

8. horvát,

9. japán,

10. kínai,

11. koreai,

12. lengyel,

13. litván,

14. macedón,

15. olasz,

16. orosz,

17. román,

18. perzsa,

19. spanyol,

20. szerb,

21. szlovák,

22. szlovén,

23. török,

24. ukrán.

2. melléklet a 85/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

A Hszt. 254. § (2) bekezdés a) pont 16. alpontja értelmében az Országgyûlési Õrség hivatásos állománya

az Országgyûlési Õrség állományának pótlékára (a továbbiakban e melléklet vonatkozásában: pótlék)

az alábbiak szerint jogosult:

1. A pótlék mértéke az illetményalap 450%-a

1.1. a Személybiztosító Osztályon kiemelt biztonsági fõtiszt és biztonsági gépkocsivezetõ szolgálati beosztást

betöltõk esetében.

2. A pótlék mértéke az illetményalap 300%-a

2.1. az Országgyûlési Õrség vezetõi beosztást betöltõ hivatásos állománya esetében, a Hszt. 245/H. § (2) bekezdése

szerinti illetményre jogosult vezetõk kivételével,

2.2. a Személyügyi és Kiképzési Osztályon kiemelt fõreferens szolgálati beosztást betöltõk esetében,

2.3. a Megelõzõ és Helyszínbiztosító Osztály hivatásos állománya esetében,

2.4. a Személybiztosító Osztályon lakásbiztosító szolgálati beosztást betöltõk esetében,

2.5. az Országgyûlési Õrség parancsnokának közvetlen alárendeltségébe tartozó kiemelt fõreferens szolgálati

beosztást betöltõk esetében.

3. A pótlék mértéke az illetményalap 250%-a

3.1. a Parlamenti Biztonsági Osztály kiemelt biztonsági fõtiszt szolgálati beosztást betöltõk esetében,

3.2. a Parlamenti Biztonsági Osztályon a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatokat is ellátó objektumõr

szolgálati beosztást betöltõk esetében,
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3.3. a Jogi és Fegyelmi Osztályon jogtanácsosi feladatokat ellátó kiemelt fõreferens szolgálati beosztást betöltõk

esetében,

3.4. a Személyügyi és Kiképzési Osztályon kiemelt fõelõadó szolgálati beosztást betöltõk esetében.

4. A pótlék mértéke az illetményalap 150%-a az 1–3. pontban felsorolt hivatásos szolgálati viszonyban állók kivételével

az Országgyûlési Õrség hivatásos állománya esetében.

3. melléklet a 85/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

I. A Vhr. 37/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel veszélyes tûzoltói beosztás pótlékára

jogosító beosztások:
1. rajparancsnok,

2. beosztott tûzoltó.

II. A Vhr. 38. §-a szerinti közterületi pótlékra jogosító szolgálati beosztások – amennyiben a hivatásos

állomány tagja nyomozói pótlékra nem jogosult –:
1. Az Objektumvédelmi Igazgatóságon, a Személyvédelmi Igazgatóságon, a Személyügyi és Kiképzési Osztályon,

valamint a Híradó és Biztonságtechnikai Osztályon rendszeresített szolgálati beosztások közül:

1.1. osztályvezetõ-helyettes,

1.2. kiképzésszervezõi feladatokat ellátó kiemelt fõreferens,

1.3. kiemelt biztonsági fõtiszt,

1.4. szolgálatparancsnok,

1.5. biztonsági gépkocsivezetõ,

1.6. objektumõr,

1.7. technikus,

1.8. helyszínbiztosító,

1.9. lakásbiztosító.

III. A Vhr. 54. §-ában meghatározott nyomozói pótlékra jogosító szolgálati beosztások:
1. katonai vétségek nyomozását végzõ kiemelt fõreferens.

4. melléklet a 85/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

I. Kegyeleti kiadásként elszámolható költségnormák
1. Halott-szállítás költsége: a temetõn kívüli helyi és helyközi szállítás számlával igazolt összege. E szállítási költség

– a temetõn belüli szállítást kivéve – nem terheli a 3. pont szerinti szolgáltatási költségeket.

2. Sírhelyköltség:

2.1. A sírhely (urnasírhely, urnafülke) költségeit a ténylegesen felmerült, számlával igazolt, legfeljebb azonban a Hszt.

100. § (4) bekezdésében meghatározott illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) kétszeresének megfelelõ

összeg képezi.

2.2. Templomban vagy kápolnában elhelyezett urnasírhely (urnakripta) esetén a számla szerinti összeg, legfeljebb

azonban az illetményalap kétszeresének megfelelõ összeg.

2.3. Kettõs sírhely (többes urnasírhely) váltása esetén az 1 sírhelyre esõ, de legfeljebb a 2.1. alpont szerint maximált

összeg.

3. Szolgáltatási költségek és kellékek: számlával igazolt, legfeljebb azonban az illetményalap négyszeresének megfelelõ

összeg.

4. Síremlékállítás költsége: számlával igazolt legfeljebb azonban az illetményalap tízszeresének megfelelõ összeg.

Az elhunyt szolgálati helyén állított emléktábla költsége nem terheli a síremlék normaösszegét.
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II. A kegyeleti költségnormát nem terhelõ kiadások
1. Koszorú költségek:

a) hõsi halott, a szolgálat halottja temetésén legfeljebb 2 db koszorú,

b) az Országgyûlési Õrség halottja és nem minõsített elhunyt temetésén 1 db koszorú,

c) síremlék avatáskor, megemlékezésekkor síremlékenként vagy emléktáblánként 1 db koszorú.

2. Gyászközlemény költsége: a hõsi halott, a szolgálat halottja esetén a sajtóban történõ közzétételének számla szerinti

összege.

3. Testületi tiszteletadás költségei (ideértve az Országgyûlési Õrség temetéssel összefüggõ utazási költségeit).

4. Sírgondozás költsége: hozzátartozó hiányában, vagy akadályoztatása esetén a hõsi halott és a szolgálat halottja

síremlékének gondozására, a szolgáltató által kiállított számlával igazolt összeg.

A belügyminiszter 86/2012. (XII. 28.) BM rendelete
a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelõk által alkalmazható
kényszerítõ eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról,
a kényszerítõ eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel
és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést

biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a II. Fejezet tekintetében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az

iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7–8. alcím tekintetében a közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pont bb) alpontjában, valamint

a polgárõrségrõl és a polgárõri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § b) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 37. § l) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
A KÉNYSZERÍTÕ ESZKÖZÖK IGÉNYLÉSÉNEK, ÁTVÉTELÉNEK, VISSZAVÉTELÉNEK ÉS TÉRÍTÉSÉNEK RENDJE

1. § (1) Az adott kényszerítõ eszköz alkalmazására feljogosított rendészeti feladatokat ellátó személy, illetve – amennyiben az

adott kényszerítõ eszköz tartását az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban:

Törvény) számára lehetõvé teszi – a segédfelügyelõ munkáltatója (a továbbiakban: igénylõ szerv) az általános

rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részére rendszeresített gázsprayt és legfeljebb 50 gramm

töltõtömegû könnygázszóró palackot (a továbbiakban együtt: vegyi eszköz), valamint rendõrbotot és bilincset

a) budapesti székhely esetén az általános rendõrségi feladatok ellátásra létrehozott szerv központi szervétõl,

b) egyéb esetben a székhelye szerint illetékes megyei rendõr-fõkapitányságtól [az a)–b) pontban meghatározott

szervek a továbbiakban együtt: ellátó szerv]

igényelheti.

(2) Az igénylõ szerv az igényelt vegyi eszköz, valamint rendõrbot és bilincs ellenértékét köteles megtéríteni.

2. § (1) Az igénylõ szerv a vegyi eszköz, rendõrbot és bilincs mennyiségére vonatkozó igényét évente két alkalommal

– a tárgyévet megelõzõ év december hónap tizenötödik napjáig, illetve a tárgyév június hónap tizenötödik napjáig –

az ellátó szerv részére írásban küldi meg.

(2) Az ellátó szerv az igénylõ szerv írásos megrendelése esetén – utólagos elszámolás mellett – az igénylõ szerv részére

beszerzi az igényelt mennyiséget.

(3) Az ellátó szerv saját beszerzésével egyidõben is beszerezheti az igénylõ szerv által igényelt vegyi eszközt.
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(4) Ha az ellátó szerv év közben dönt vegyi eszköz, rendõrbot, illetve bilincs beszerzésérõl, akkor a beszerzési eljárásának

megindítása elõtt honlapján tájékoztatást tesz közzé, amelyben az igénybejelentésre nyitvaálló határidõt is megjelöli.

3. § (1) A vegyi eszköz szavatossági idejének lejártakor vagy kiürülésekor, illetve a biztonságos használatra való alkalmatlanná

válását követõen szükséges megsemmisítésérõl az igénylõ szerv gondoskodik.

(2) Az igénylõ szerv erre irányuló igénye esetén az ellátó szerv a vegyi eszköz szavatossági idejének lejártakor vagy

kiürülésekor, illetve a biztonságos használatra való alkalmatlanná válását követõen azt visszaveszi és megsemmisíti.

Eltérõ megállapodás hiányában az igénylõ szerv a megsemmisítés költségeit köteles az ellátó szerv részére

megtéríteni.

II. FEJEZET
A KÉNYSZERÍTÕ ESZKÖZÖK TÍPUSAI, FAJTÁI ÉS AZ ALKALMAZÁSUKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK,
VALAMINT A JELENTÉSTÉTEL ÉS A KIVIZSGÁLÁS RENDJE

1. Általános szabályok

4. § (1) A rendészeti feladatokat ellátó személy a feladatának jogszerû teljesítése során kényszerítõ eszköz alkalmazására

– amennyiben annak a Törvényben meghatározott feltételei fennállnak – az e rendeletben meghatározottak szerint

jogosult.

(2) Kényszerítõ eszközzel ellátni csak az alkalmazására kiképzett személyt lehet.

(3) Kényszerítõ eszköz – a testi kényszer és a bilincs kivételével – nem alkalmazható a magatehetetlen és a gyermekkorú

személlyel, továbbá a terhes nõvel szemben, ha e körülményekrõl az intézkedõnek tudomása van, vagy azok számára

nyilvánvalóan felismerhetõk.

(4) Nincs helye kényszerítõ eszköz további alkalmazásának, ha az ellenszegülés megtört vagy az intézkedés

eredményessége anélkül is biztosítható.

(5) Ha az igénylõ szerv által alkalmazható kényszerítõ eszköz nem áll rendelkezésre, vagy a használatára nincs lehetõség,

más eszköz is igénybe vehetõ, amennyiben a helyettesített eszköz alkalmazásának a feltételei fennállnak és az adott

eszköz alkalmas az intézkedéssel elérni kívánt cél megvalósítására, feltéve, hogy ilyen célra történõ használata nem

esik e rendelet vagy más jogszabály tiltó rendelkezésének hatálya alá. A kényszerítõ eszközökre vonatkozó elõírásokat

ilyen esetben is megfelelõen alkalmazni kell.

5. § (1) A rendészeti feladatokat ellátó személy a Törvény szerinti kényszerítõ eszközt – az arányosság követelményét szem

elõtt tartva – akkor alkalmazhat, ha az intézkedés alá vont magatartására, ellenszegülésének mértékére figyelemmel

indokolt, így különösen azzal szemben, aki

a) az intézkedés során a rendészeti feladatokat ellátó személy által jogszerûen adott utasításokat nem hajtja végre,

de tevõleges ellenszegülést nem mutat (passzív ellenszegülést tanúsító személy),

b) nem veti magát alá a rendészeti feladatokat ellátó személy jogszerû intézkedésének, magatartásával fizikai

erõkifejtés útján is igyekszik azt megakadályozni (aktív ellenszegülést tanúsító személy),

c) az intézkedõ rendészeti feladatokat ellátó személyre, illetve a támogatására vagy védelmére kelt személyre

rátámad (támadó magatartást tanúsító személy).

(2) Jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában a kényszerítõ eszköz alkalmazását jól hallható, közérthetõ és határozott

módon a következõ sorrendben meg kell elõznie:

a) a jogellenes magatartás abbahagyására való felszólításnak, „a törvény nevében” szavak elõrebocsátásával,

valamint

b) a figyelmeztetésnek, hogy kényszerítõ eszköz alkalmazása következik.

6. § (1) A Törvény 22. § (2) bekezdésében meghatározott kivizsgálás során a munkáltató

a) kényszerítõ eszköz alkalmazásával okozott sérülés esetén meghallgatja azt, akivel szemben a kényszerítõ eszközt

alkalmazták, valamint azt, aki az eseménynél jelen volt és meghallgatása a tényállás tisztázását elõsegítheti,

feltéve, hogy a meghallgatandó személy – ide nem értve a rendészeti feladatokat ellátó személyt –

a meghallgatásához hozzájárult,

b) tisztázza a rendészeti feladatokat ellátó személy jelentésében észlelt esetleges ellentmondásokat, továbbá
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c) a rendelkezésre álló adatok alapján vizsgálja ki a kényszerítõ eszköz alkalmazásának jogszerûségét abban az

esetben, ha az a) pontban foglaltak alapján hozzájárulásra jogosult személy a meghallgatását vagy a válaszadást

megtagadja, illetve elérhetõsége a munkáltató írásos megkeresésének kibocsátását követõ 30 napon belül nem

vált ismertté.

(2) A kivizsgálás során tett megállapításait a munkáltató írásban rögzíti, amelyben állást foglal a jogszerûség, ezzel

összefüggésben a szükségesség és az arányosság követelményének megtartásáról. Ha megállapítása szerint a kényszerítõ

eszköz alkalmazására jogszabálysértõ módon került sor, a munkáltató errõl – a Törvény 22. § (2) bekezdésében

meghatározott jelentés, valamint az intézkedés munkáltatói kivizsgálásáról készült írásos dokumentum egyidejû

megküldése mellett – a következõ munkanapon értesíti az intézkedés, illetve a kényszerítõ eszköz alkalmazásának helye

szerint illetékes rendõrkapitányságot.

2. Testi kényszer

7. § (1) A megfogás, a leszorítás, az elvezetés vagy más, a rendészeti feladatokat ellátó személy által fizikai erõkifejtéssel

alkalmazott, valamely cselekvésre vagy cselekvés abbahagyására irányuló kényszerítés (a továbbiakban: testi

kényszer) – a Törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – akkor alkalmazható, ha a rendészeti

feladatokat ellátó személy erõfölénye, vagy az intézkedés alá vont személy állapota, magatartása folytán az intézkedés

eredményessége ezzel biztosítható.

(2) A testi kényszer alkalmazása során a rendészeti feladatokat ellátó személy – a támadás céljára szolgáló eszköz

használatának megakadályozása, illetve a támadás elhárítása érdekében elengedhetetlenül szükséges mértékben –

önvédelmi fogásokat is alkalmazhat.

(3) Nem minõsül testi kényszernek, amikor a rendészeti feladatokat ellátó személy – jogszerû intézkedése során, az

intézkedés biztonságos végrehajtása érdekében – a felé kartávolságon belülre lépõ, illetve a mozgásának

folyamatosságát akadályozó személyt csupán nyújtott kezével, minimális erõkifejtéssel magától távol tartja.

3. Bilincs alkalmazása

8. § (1) Bilincs alkalmazása (a továbbiakban: bilincselés) a Törvényben meghatározott esetekben különösen azzal szemben

indokolt,

a) aki az intézkedõ – bilincselésre feljogosított – rendészeti feladatokat ellátó személyt, annak segítõjét, valamint

az intézkedésben közremûködõt megtámadja, vagy

b) akinek az elõállítására

ba) bûncselekmény megalapozott, vagy azon szabálysértési elzárással is büntethetõ szabálysértés

elkövetésének gyanúja miatt került sor, amely tekintetében a bilincselésre feljogosított rendészeti

feladatokat ellátó személy helyszíni bírság kiszabására jogosult és

bb) szökése a bilincs alkalmazása nélkül nem akadályozható meg.

(2) A bilincselést az erre a célra rendszeresített eszközzel kell végrehajtani. Ennek hiányában vagy a rendszeresített eszköz

meghibásodása, megrongálódása esetén más, a bilincseléssel elérni kívánt cél eléréséhez megfelelõ eszköz is

alkalmazható azzal, hogy tilos vékony fém- vagy mûanyag huzalt, továbbá a jellégénél fogva sérülés okozására

alkalmas más eszközt alkalmazni.

(3) A bilincselés módjai:

a) a két vagy több ember kezének egymáshoz bilincselése,

b) a kezek elõre- vagy hátrabilincselése, valamint

c) a biztonsági okból tárgyhoz bilincselés.

(4) Tilos

a) a tárgyhoz bilincselést jármûben történõ szállítás közben alkalmazni, valamint

b) a bilincs olyan módon történõ használata, amely indokolatlanul fájdalmat, sérülést okoz, vagy jellegénél fogva

megalázó.

(5) A bilincselés módját az intézkedõ – bilincselésre feljogosított – rendészeti feladatokat ellátó személy az adott

körülmények között a legcélirányosabban választja meg azzal, hogy

a) a kezek hátrabilincselése akkor célszerû, ha

aa) a bilincs alkalmazására testi kényszer útján kerül sor, vagy alapos okkal tartani lehet a bilincselésre

feljogosított rendészeti feladatokat ellátó személy elleni támadástól, valamint a szökéstõl, vagy

37824 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám



ab) az érintett személy jármûvel történõ szállítására kerül sor, továbbá

b) tárgyhoz bilincselésnek – a (4) bekezdésben meghatározott korlátozás mellett – akkor van helye, ha a személy

támadásának vagy szökésének megakadályozása, ellenszegülésének megtörése, vagy az intézkedés eredményes

befejezése más módon nem biztosítható.

(6) A bilincselésre feljogosított rendészeti feladatokat ellátó személy az intézkedés alá vont személyt fekvõ helyzetben,

falnak vagy más tárgynak nyomva megbilincselheti, ha azt a személy aktív ellenszegülése, támadása, erõszakos

magatartása vagy ezek kialakulásának megelõzése szükségessé teszi.

(7) Intézkedése során a bilincselésre feljogosított rendészeti feladatokat ellátó személy saját magához mást nem

bilincselhet.

4. Vegyi eszköz és rendõrbot

9. § (1) Az adott kényszerítõ eszköz alkalmazására feljogosított rendészeti feladatokat ellátó személy az intézkedés

megkezdésekor – szükség esetén –

a) a vegyi eszközt készenlétbe helyezi és felkészül a Törvény 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmazására,

b) a rendõrbotot – vagy a vele egy tekintet alá esõ más eszközt – kézbe fogja és felkészül a támadás elhárítására.

(2) A rendszeresített rendõrbot hiánya esetén azzal egy tekintet alá esik minden más – a rendszeresített rendõrbotéval

azonos hatású – alkalmi eszköz.

(3) A rendõrbot, vagy a vele egy tekintet alá esõ más eszköz alkalmazásakor

a) az ütésnek lehetõleg a támadó végtagot kell érnie, valamint

b) kerülni kell, hogy az ütés súlyos sérülést okozzon.

5. Szolgálati kutya alkalmazása

10. § Az erre feljogosított rendészeti feladatot ellátó személy csak az adott feladatra kiképzett, minõsítõ vizsgával

rendelkezõ, egészséges, ápolt és jó erõnlétû kutyával láthat el szolgálatot.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. Hatályba léptetõ rendelkezés

11. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

7. Módosító rendelkezések

12. § A közterület-felügyelõi intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeirõl szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet

3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában a felügyelõ a szolgálat befejezésekor – a munkáltató által

meghatározottak szerint – írásos jelentést készít a végrehajtott intézkedésekrõl.”

13. § A közterület-felügyelet, valamint a polgárõr szervezet számára a könnygázszóró palack, illetve a vegyi eszköz

igénylésének, átvételének, visszavételének és térítésének rendjérõl szóló 8/2012. (III. 9.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Országos Polgárõr Szövetség (a továbbiakban: igénylõ szerv) az általa igényelt, a rendõrség részére

rendszeresített vegyi eszköz beszerzési költségeit köteles megtéríteni.”

8. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

14. § Hatályát veszti

a) a közterület-felügyelõi intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeirõl szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet

aa) 5. § (1) bekezdésében a „ , a 15. § (2) és (3) bekezdésében, a 16. §-ában” szövegrész,

ab) 7. §-a,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám 37825



ac) 9. §-a,

ad) 15–16. §-a,

ae) 17. § (1) bekezdése,

af) 18–19. §-a, valamint

ag) 23. §-a, továbbá

b) a közterület-felügyelet, valamint a polgárõr szervezet számára a könnygázszóró palack, illetve a vegyi eszköz

igénylésének, átvételének, visszavételének és térítésének rendjérõl szóló 8/2012. (III. 9.) BM rendelet

ba) 1. § (2) bekezdése, valamint

bb) 4. § (2) bekezdése.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

Az emberi erõforrások minisztere 54/2012. (XII. 28.) EMMI rendelete
a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben az emberi
erõforrások minisztere feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 87. §

(1) bekezdés a) és c)–l) pontjában,

a 2. § tekintetében a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 3. § tekintetében a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény

100. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés b) pontjában,

az 5. § tekintetében a világörökségrõl szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § c) pontja szerinti feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) és

d) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § r), s) és u) pontja szerinti feladatkörében eljáró

belügyminiszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és l) pontja szerinti feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § t) pontja

szerinti feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló

1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet módosítása

1. § (1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi

LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklet

a) 5. pontjában a „Magyar Országos Levéltár” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Levéltár”,

b) 7. pontjában a „Magyar Nemzeti Filmarchívum” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Digitális Archívum és

Filmintézet”,

c) 14. pontjában az „Országos Mûszaki Múzeum” szövegrész helyébe a „Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum”,

d) 24. pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Forster Gyula Nemzeti

Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ”,
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e) 27. pontjában a „Magyar Mûvelõdési Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közmûvelõdési és Közgyûjteményi

Intézet”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 1. számú melléklet 1., 2., 16., 23., 25., 26. és 30. pontja.

2. A kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló

3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet módosítása

2. § (1) A kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet

(a továbbiakban: R2.)

a) 7. § (1) bekezdésében a „Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és

Szolgáltatási Központnál (a továbbiakban: Központ)”,

b) 7. § (3) bekezdésében és 8. §-ában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Központ”,

c) Mellékletében foglalt táblázat 1. pontjában a „Magyar Nemzeti Galéria” szövegrész helyébe a „Szépmûvészeti

Múzeum”,

d) Mellékletében foglalt táblázat 10. pontjában az „Országos Mûszaki Múzeum” és 15. pontjában a „Közlekedési

Múzeum” szövegrész helyébe a „Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum”,

e) Mellékletében foglalt táblázat 11. pontjában az „MTA Zenetörténeti Múzeuma” szövegrész helyébe

a „Zenetörténeti Múzeum”,

f) Mellékletében foglalt táblázat 12. pontjában a „Hadtörténeti Múzeum” szövegrész helyébe a „Honvédelmi

Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum”, a „1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 40.” szövegrész helyébe

a „1014 Budapest I., Kapisztrán tér 2–4.”,

g) Mellékletében foglalt táblázat 17. pontjában a „1014 Budapest, Fortuna u. 4.” szövegrész helyébe a „1036

Budapest, Korona tér 1.”,

h) Mellékletében foglalt táblázat 19. pontjában a „Bûnügyi és Rendõrség-történeti Múzeum” szövegrész helyébe

a „Rendõrmúzeum”,

i) Mellékletében foglalt táblázat 20. pontjában az „Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum” szövegrész helyébe

az „Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum”,

j) Mellékletében foglalt táblázat 21. pontjában a „Tûzoltó Múzeum” szövegrész helyébe a „Katasztrófavédelem

Központi Múzeuma”,

k) Mellékletében foglalt táblázat 23. pontjában a „Magyar Országos Levéltár” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti

Levéltár”,

l) Mellékletében foglalt táblázat 27. pontjában a „Magyar Nemzeti Filmarchívum” szövegrész helyébe a „Magyar

Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R2. Mellékletében foglalt táblázat 28. pontja.

3. A „Minõsített Közmûvelõdési Intézmény Cím” és a „Közmûvelõdési Minõség Díj” adományozásáról

szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet módosítása

3. § (1) A „Minõsített Közmûvelõdési Intézmény Cím” és a „Közmûvelõdési Minõség Díj” adományozásáról szóló 10/2010.

(III. 11.) OKM rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. alcím címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. A szakmai minõsítõ testület és a Nemzeti Közmûvelõdési és Közgyûjteményi Intézet”
(2) Az R3. 12. §-ában és 13. § (4) bekezdésében a „Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus” szövegrész

helyébe a „Nemzeti Közmûvelõdési és Közgyûjteményi Intézet” szöveg lép.

4. A kulturális javak kiviteli engedélyezésérõl szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosítása

4. § A kulturális javak kiviteli engedélyezésérõl szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „a kulturális örökségvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „Forster Gyula Nemzeti

Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ”,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat 1. pontjában a „Magyar Nemzeti Galéria” szövegrész helyébe a „Szépmûvészeti

Múzeum”,
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c) 2. mellékletében foglalt táblázat 11. pontjában a „Magyar Tudományos Akadémia Zenetörténeti Múzeuma”

szövegrész helyébe a „Zenetörténeti Múzeum”,

d) 2. mellékletében foglalt táblázat 18. pontjában a „Bûnügyi és Rendõrség-történeti Múzeum” szövegrész helyébe

a „Rendõrmúzeum”,

e) 2. mellékletében foglalt táblázat 19. pontjában az „Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum” szövegrész

helyébe az „Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum”,

f) 2. mellékletében foglalt táblázat 22. pontjában a „Magyar Országos Levéltár” szövegrész helyébe a „Magyar

Nemzeti Levéltár”,

g) 2. mellékletében foglalt táblázat 25. pontjában a „Magyar Nemzeti Filmarchívum” szövegrész helyébe a „Magyar

Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet”

szöveg lép.

5. A világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet módosítása

5. § A világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében a „kulturális

örökségvédelmi feladatokat ellátó központi hivatal” szövegrész helyébe a „Forster Gyula Nemzeti

Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az idõszaki lapok nyilvántartásba vételéért és kezelésért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló

20/2005. (VI. 16.) NKÖM rendelet,

b) a kulturális szakértõi tevékenység folytatásának feltételeirõl és a kulturális szakértõi nyilvántartás vezetésérõl

szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet 2. § (5) bekezdése, 1. melléklet V. pontja és 78. pontja, valamint 2. melléklete.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

Az emberi erõforrások minisztere 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelete
egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 2–5. alcím és a 11–23. melléklet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §

(6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)

NM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következõ 15. §-sal egészül ki:

„15. § Járóbeteg-szakellátás keretében 2013. január 1-jétõl a gyártástól számított 12 évnél idõsebb berendezéssel

végzett CT, MRI vizsgálat csak akkor számolható el, ha az a 2012. december 31-én hatályos szabályok szerint

elszámolható volt.”
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2. § (1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R1. 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az R1. 8. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az R1. 9. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az R1. 10. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az R1. 14. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az R1. 17. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az R1. 2. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

3. § Az R1.

a) 1. § (18) bekezdésében az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetet”

szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetet

(a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,

b) 1. § (19) bekezdésében az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet”

szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében az „egészségügyi miniszternél” szövegrész helyébe az „egészségbiztosításért felelõs

miniszternél” szöveg,

d) 4. § (5) bekezdésében az „egészségügyért” szövegrész helyébe az „egészségbiztosításért” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az R1. 3. § (3) bekezdése.

2. Az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek

karbantartásának jogi szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendelet módosítása

5. § Az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi

szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet – az egészségügyi szolgáltatók teljesítményelvû finanszírozásának kormányrendeletben meghatározott

szabályainak megfelelõen –)

„b) az a) pont szerinti feladat teljesítésében közremûködõ

ba) egészségügyi szolgáltatók,

bb) Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP),

bc) az egészségbiztosításért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium),

bd) országos szakmai intézetek,

be) Egészségügyi Szakmai Kollégium,

bf) egészségügyi érdek-képviseleti szervezetek,

bg) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatal,

bh) Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet,

bi) a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság (a továbbiakban: Munkabizottság)”

(tevékenységére terjed ki.)

6. § Az R2. 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatokat a szakterületen dolgozó, illetve a finanszírozásban érintett személy, testület

vagy szervezet az egészségügyi szakmai kollégium adott szakma szerint illetékes tagozatának (a továbbiakban:

Tagozat) juttatja el. A Tagozat a véleményével – egyet nem értés esetén annak indokaival – együtt a javaslatot annak

kézhezvételétõl számított harminc napon belül megküldi a Munkabizottság részére. A javaslat közvetlenül

a Munkabizottsághoz is benyújtható.

(3) A (2) bekezdésben foglalt eljárás után a Munkabizottság a javaslatot – feldolgozásra – az OEP-nek továbbítja.

A javaslatok költségkalkulációját az OEP harminc napon belül elkészíti és a Munkabizottság elé terjeszti megvitatásra.

A Munkabizottság döntése alapján a hatásvizsgálatot az OEP 15 napon belül elkészíti. A javaslatok tárgyévi

feldolgozása folyamatosan történik.”
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7. § Az R2. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § A Munkabizottság

a) végzi az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról,

az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekrõl és szabályokról, valamint a teljesítmények

elszámolásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak általános revízióját – az adott szakmában használt

beavatkozások meghatározásait alapul véve –, amelynek során:

aa) a nem szakmaspecifikus kódolási kérdéseket szabályozza,

ab) egyeztet a szakmák között, valamint

ac) végsõ állásfoglalást alakít ki, és

b) tanulmányozza, összehasonlítja, elemzi a más országokban alkalmazott finanszírozási rendszereket.”

8. § Az R2.

a) 3. § (1) és (3) bekezdésében az „a GYÓGYINFOK” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg,

b) 3. § (2), (5) és (8) bekezdésében az „A GYÓGYINFOK” szövegrész helyébe az „Az OEP” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az R2.

a) 2. § (4) bekezdése,

b) 4. §-a,

c) 7. § (2) bekezdése.

3. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek

meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekrõl és szabályokról,

valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

10. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról,

az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekrõl és szabályokról, valamint a teljesítmények

elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(2) Az R3. 2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(3) Az R3. 3. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(4) Az R3. 4. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(5) Az R3. 5. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(6) Az R3. 2. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(7) Az R3. 3. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

4. A gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén

betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

11. § A gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén

betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R4.) 8. §

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Halálozás esetén a diagnózis típusokat a BNO-10 elõírásai alapján az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) a halált közvetlenül elõidézõ betegség vagy állapot megjelölése a klinikus által „6” típusjellel és a patológus által

„8” típusjellel, amely az események sorozatában az alapbetegségbõl kiindulva a halált közvetlenül elõidézte;

b) a megelõzõ ok, vagyis azon betegség vagy állapot megállapítása a patológus által „A” típusjellel, amely elõidézte

a halált közvetlenül okozó betegséget vagy állapotot;

c) a halál alapjául szolgáló betegség vagy állapot megjelölése a patológus által „7” típusjellel és a klinikus által

„B” típusjellel, amely a halálhoz vezetõ események sorozatát elindította;

d) kísérõ betegségek vagy állapotok megállapítása a patológus által „9” típusjellel, amelyek még kedvezõtlenül

befolyásolták a kóros folyamat lezajlását és így hozzájárultak a halálhoz.”
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12. § Az R4. 17. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A daganatellenes kezeléseknél meg kell jelölni a beavatkozás minõsítését az ellátásban elfoglalt helye szerint (M):

a) 0. neoadjuváns beavatkozás,

b) 1. adjuváns beavatkozás,

c) 2. elsõ vonalbeli kezelés,

d) 3. másod vonalbeli kezelés,

e) 4. harmad, illetve többed vonalbeli kezelés.”

13. § (1) Az R4. 2. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. 4. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

(3) Az R4. 6. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

(4) Az R4. 12. melléklete a 21. melléklet szerint módosul.

(5) Az R4. 16. melléklete a 22. melléklet szerint módosul.

14. § Az R4. 2. § l) pont le) alpontjában az „a 20. §-ban” szövegrész helyébe az „a 16. §-ban, a 20. §-ban” szöveg lép.

15. § Hatályát veszti az R4. 6. § (10) bekezdésében a „ , képalkotó eljárással, vagy molekuláris biológiai módszerrel”

szövegrész.

5. Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511–9515 homogén betegségcsoportok szerint

finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

16. § Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511–9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott

daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R5.) 3. § (13) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(13) A „Beavatkozás minõsítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)” mezõ kitöltése onkológiai daganatellenes

kezelések esetén kötelezõ az alábbiaknak megfelelõen:

a) 0. neoadjuváns beavatkozás,

b) 1. adjuváns beavatkozás,

c) 2. elsõ vonalbeli kezelés,

d) 3. másod vonalbeli kezelés,

e) 4. harmad, illetve többed vonalbeli kezelés.”

17. § Az R5. 2. melléklete a 23. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (10) bekezdése, a 10. § (6) és (7) bekezdése, valamint a 10., 16. és 17. melléklet 2014. április 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelethez
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1. Az R1. 1. számú melléklet 17. pontja helyébe a következő pont lép: 
„17.  01050   Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum  és processzor” 
 
2. Az R1. 1. számú melléklete a következő 46-48. ponttal egészül ki: 
„46.  0117A   Sűrűfonatú öntáguló intracranialis stent 
47.**  01600   Beültethető szívmonitor 
48.***  01700   Caphosol szájöblítő” 
 
3. Az R1. 1. számú melléklete a „* Elszámolásra jogosult intézetek” megjelölésű táblázatot 
követően a következő sorokkal egészül ki: 
 
„** Elszámolásra jogosult intézetek 
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest 
0162 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest 
01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
13B2 Cegléd, Toldy Ferenc Kórház Kft. 
1501 Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft. 
1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet, Szolnok 
1968 Állami Szívkórház, Balatonfüred 
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg 
2237 Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest 
 
*** Elszámolásra jogosult intézetek 
0118 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest 
0154  Országos Onkológiai Intézet, Budapest 
0242  Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 
0301  Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 
0401  Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula 
0502  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 
0643  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
0940  Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
1801  Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely” 
 
4. Hatályát veszti az R1. 1. számú melléklet 27. pontja. 
 

 
 

 
 



2. melléklet az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelethez
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1. Az R1. 2. számú mellékletében a „19211” és a „19212” megjelölésű sorok helyébe a 
következő sorok lépnek: 
„19211   Átfogó neuropszichológiai vizsgálat      2654 
19212   Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat      1764” 
 
2. Az R1. 2. számú mellékletében az „5377F” megjelölésű sor helyébe a következő sor lép: 
 
„5377F Pacemaker funkció műszeres vizsgálata vagy a beültethető szívmonitor (ILR) 

 adatainak értékelése         388” 
 
3. Az R1. 2. számú mellékletében az „59030” megjelölésű sor helyébe a következő sor lép: 
„59030   Keratotomia, desquamatio        1595” 
 
4. Az R1. 2. számú melléklete a „81871” megjelölésű sort megelőzően a következő sorokkal 
egészül ki: 
„81869  Molluscum eltávolítása (max. 6 db egy időben)     89 
81870  A testfelszín kezelése Dithranollal       301” 
 
5. Az R1. 2. számú mellékletében a „83710” megjelölésű sor helyébe a következő sor lép: 
„83710  Orthesis rendelése        51” 
 
6. Az R1. 2. számú melléklete a „93493” megjelölésű sort követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
„93601  Standardizált állóképességi teszt (pl. járástesztek, akaratlagos apnoe idő, stb.) végzése 202 
93602  Betegségspecifikus teszt kitöltése       221 
93603  Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése    779 
93607  Kívülről programozható működésű, bőr alá implantált 

gyógyszeradagoló eszköz programozása      267 
93620  Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele     226 
93621  Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás      1992” 
 
7. Az R1. 2. számú mellékletében a „9488H” megjelölésű sor helyébe a következő sor lép: 
„9488H  Iszappakolás testtájanként        118” 
 
8. Az R1. 2. számú mellékletében a „95320” megjelölésű sor helyébe a következő sor lép: 
„95320  Rehabilitációs oktatás        495” 
 
9. Az R1. 2. számú melléklet 1. pontja a „0607” megjelölésű sort követően a következő sorral 
egészül ki: 
„0901  Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft., Debrecen 

(csak a 1207D OENO végzésére)” 
 
10. Az R1. 2. számú melléklet 1/a. pontja a „0106” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
„0643  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 

(csak a 19218 OENO végzésére)” 
 
11. Az R1. 2. számú melléklet 3. pontja a „1601” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
„1701  Balassa János Kórház, Szekszárd” 
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12. Az R1. 2. számú melléklet 11/a. pontja a „0940” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
„1011  Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.” 
 
13. Az R1. 2. számú melléklet 12. pontjában a „K333” megjelölésű sor helyébe a következő 
sor lép:  
„K333  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

miskolci székhellyel 
(csak 25053, 25203, 25562, 25563, 28920, 28930, 28931, 28932, 28933, 28934, 28935, 28938, 
28944, 28945, 28946, 29301, 29950, 29960, 29970, 29972) a 28938 csak a Mycobakterium 
tuberculosis kimutatására” 

 
14. Az R1. 2. számú melléklet 12. pontja a „0301” megjelölésű sort követően a következő 

sorral egészül ki: 
„0502  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc (csak 28920, 

28930, 28932, 28933, 28934, 28935, 28936, 28937, 28939, 29950, 29970 OENO végzésére)” 
 
15. Az R1. 2. számú melléklet 12. pontjában a „0699” megjelölésű sor helyébe a következő 
sor lép:  
„0699  Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv szegedi székhellyel 

(csak a 25203, 28920, 28930, 28932, 28933 és 29950 OENO végzésére)” 
 
16. Az R1. 2. számú melléklet 12. pontjában a „K252” megjelölésű sor helyébe a következő 
sor lép: 
„K252  Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv veszprémi 

székhellyel 
(csak 25190, 25191, 25203, 25504, 25566, 25567, 26279, 26285, 26297, 28932, 28933, 28934, 
28935, 28944, 28945, 28946, 29301, 29950, 29960)” 

 
17. Az R1. 2. számú melléklet 12. pontja a „0940” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
„1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 

(csak a 29301 OENO végzésére)” 
 
18. Az R1. 2. számú melléklet 12. pontja a „1801” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
„2001  Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg (csak a 29301 OENO végzésére)” 
 
19. Az R1. 2. számú melléklet 17. pontja a „1801” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
„2001  Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg (csak a 29301 OENO végzésére)” 
 
20. Az R1. 2. számú melléklet 27. pontja a „0112” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
„0115  Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház, Budapest” 
 
21. Az R1. 2. számú melléklet 27. pontja a „0401” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
„0402  Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet, Békéscsaba” 
 
22. Az R1. 2. számú melléklet 27. pontja a „0701” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
„0802  Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház és Oktató Kórház” 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám 37835

23. Az R1. 2. számú melléklet 28. pontja a „0940” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
„2001  Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg (csak a 29301 OENO végzésére)” 
 
24. Az R1. 2. számú melléklet 32. pontja a „0115” megjelölésű sort megelőzően a következő 
sorral egészül ki: 
„0112  Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest” 
 
25. Az R1. 2. számú melléklet 32. pontja a „0802” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
„0840  Euromedic Diagnostics Magyarország Eü. Szolg. Kft., Győr” 
 
26. Az R1. 2. számú melléklet 39. pontja a „0123” megjelölésű sort megelőzően a következő 
sorral egészül ki: 
„0115  Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház, Budapest (csak a 85712 és 85714 OENO végzésére)” 
 
27. Az R1. 2. számú melléklet 39. pontja a „0163” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
„0801  Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (csak a 85712 és 85714 OENO végzésére)” 
 
28. Az R1. 2. számú melléklet 40. pontja az „1300” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
„1801  Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely” 
 
29. Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet 21011, 21012, 21018, 21019, 21046, 21047, 
21140, 21200, 21321, 21340, 21341, 21390, 2141A, 21421, 2160A, 2160B, 21621, 21622, 
21633, 2163J, 2163K, 2163M, 2163R, 2163S, 2163X, 21650, 2169D, 21710, 22000, 22041, 
22051, 22100, 22123, 22138, 22203, 22210, 22220, 22290, 22340, 22843, 22844, 22852, 
22861, 22862, 23001, 23002, 23023, 23030, 23100, 23120, 23151, 23314, 23460, 24032, 
24060, 24122, 24180, 24182, 24221, 24223, 24226, 24316, 24318, 24323, 24325, 24331, 
24332, 24391, 24397, 2439C, 2439D, 2439E, 2439F, 24410, 24411, 24421, 24422, 24423, 
24424, 24430, 24480, 24493, 24502, 24503, 24581, 24680, 24701, 24730, 24732, 24781, 
24790, 24800, 2480B, 2480C, 24810, 24895, 24900, 25450, 25460, 25470, 25791, 26254, 
26255, 26256, 2626C, 26396, 26420, 26530, 2655T, 26606, 2661D, 2661Z, 26622, 26624, 
26628, 2662J, 26630, 26658, 26790, 26805, 27095, 27096, 27098, 2709A, 27590, 27591, 
28090, 28095, 28127, 28128, 28430, 28431, 28491, 28551, 28607, 28611, 28790, 28896, 
28940, 2902X, 2902Y, 59910, 81830, 81861, 81862, 81865, 81866, 81867, 81868, 86209, 
86216, 86217, 86218, 86219, 86230, 94887 megjelölésű sora. 
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1. Az R1. 3. számú mellékletében a „** Főcsoport: 01”, „01P”, „029A”, „029C” és „029D” 
megjelölésű sorok helyébe a következő sorok lépnek, valamint az R1. 3. számú melléklete a 
következő „** Főcsoport: 01”, „01P”, „029E”, „029F” és „029G” megjelölésű sorral egészül 
ki: 

*  01P  029A Endovascularis aneurysma műtétek a 
központi idegrendszer erein 

 1  48  9  14,69079 

*  01P  029C Fej, nyak, központi idegrendszer 
érmalformációinak, tumorainak 
endovascularis műtétei 

 2  32  6  8,30946 

*  01P  029D Fej, nyak, központi idegrendszer 
érmalformációinak, tumorainak 
endovascularis műtétei, speciális 
intracranialis műtéttel 

 2  50  17  10,78356 

*  01P  029E Endovascularis aneurysma műtétek 
áramlásmódosítással a központi 
idegrendszer erein 

1 48 6 8,36469 

*  01P  029F Intracranialis PTA 1 38 10 13,40673 
*  01P  029G Nyaki PTA 1 38 5 6,84029 

 
2. Az R1. 3. számú mellékletében a „** Főcsoport: 05”, „05P”, „181B” megjelölésű sor 
helyébe a következő sor lép: 

*  05P  181B Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 
éves kor alatt 

 4  30  17 13,85401 

 
3. Az R1. 3. számú mellékletében a „** Főcsoport: 05”, „05P”, „185C” megjelölésű sor 
helyébe a következő sor lép: 
 

* 05P 185C Veleszületett és szerzett intra- és 
extracardialis kommunikációk zárása 
szívkatéterrel 

1 20 3 13,21271 

 
4. Az R1. 3. számú mellékletében a „** Főcsoport: 05”, „05P”, „188A”, „188B” megjelölésű 
sorok helyébe a következő sorok lépnek: 

*  05P  188A Diagnosztikus katéterezés, egyéb 
katéteres szívbillentyűműtét 
továbbkezeléssel 

 4  30  8 3,86131 

 *  05P  188B Diagnosztikus katéterezés, egyéb 
katéteres szívbillentyűműtét 
továbbkezelés nélkül 

 1  3  2 2,84582 

 
5. Az R1. 3. számú mellékletében a „** Főcsoport: 15”, „15P”, „7330”, „7331”, „7332” 
megjelölésű sorok helyébe a következő sorok lépnek: 

*  15P 7330  Jelentős szív-érrendszeri műtétek 
újszülött korban 

 1  30  18  12,40151 

 *  15P 7331  Jelentős szív-érrendszeri műtétek 
újszülött korban, 5 napot meghaladó 
gépi lélegeztetéssel 

 10  30  22  16,52624 

 *  15P 7332  Jelentős szív-érrendszeri műtétek 
újszülött korban, 5 napot meghaladó 
gépi lélegeztetéssel és NO adásával 

 10  30  25 20,68830 

 
6. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 06”, „06S”, „2990” megjelölésű sorát 
követően a következő sorokkal egészül ki: 
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# * 06M  300A   OPT súlyos alultápláltsággal járó 
kórképek iniciális szakában 

10 10 14 1,97320 

# * 06M 300B  OPT súlyos alultápláltsággal járó 
kórképekben 

 20  20  28 2,45540 

# * 06M 300C   OPT mérsékelt alultápláltsággal járó 
kórképekben 

12   12  28 1,47324 

# * 06M 300D OPT enyhe alultápláltsággal járó 
kórképekben 

8 8 28 0,98216 

# * 06M 300E OPT alultápláltsággal járó 
kórképekben 2 éves kor alatt 

28 28 28 3,11082 

 
7. Hatályát veszti az R1. 3. számú mellékletében a 
a) „** Főcsoport: 01”, „* 01P”, „029B”, 
b) „** Főcsoport: 18”, „* 18M”, „8000” 
megjelölésű sor. 
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1. Az R1. 4. számú melléklet „01 Főcsoport” része a következő 14/a., 14/b. és 14/c. ponttal 
egészül ki: 
„14/a.   *01P 029E  Endovascularis aneurysma műtétek áramlásmódosítással a központi   

 idegrendszer erein 
0163     Országos Idegtudományi Intézet, Budapest 
01A6     Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 
0242     Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 
0502     Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház,  

Miskolc 
0643     Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
0801     Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
0940     Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 

 
14/b.   *01P 029F  Intracranialis PTA 
0163     Országos Idegtudományi Intézet, Budapest 
0242     Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 
0502     Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, 

Miskolc 
0643     Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
0940     Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
 
14/c.   *01P 029G  Nyaki PTA 
0140     Semmelweis Egyetem, Budapest 
0163     Országos Idegtudományi Intézet, Budapest 
0242     Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 
0502    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, 

Miskolc 
0643     Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
0801     Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
0940     Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
1401     Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 
1501     Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft. 
1801     Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit 

Zrt., Szombathely” 
 
2. Az R1. 4. számú melléklet 31/a. pontja a „13B2” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
„1401    Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár” 
 
3. Az R1. 4. számú melléklet 35., 35/a., 36., 37., 38., 41., 42., 50., 51., 61., 62., 65/c. pontja a 
„0940” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
„1401    Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár” 
 
4. Az R1. 4. számú melléklet 65. pontja a „2001” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
„2237    Betegápoló Irgalmas Rend Kórház, Budapest” 
 
5. Az R1. 4. számú melléklet „06 Főcsoport” része a következő 66/b-66/f. ponttal egészül ki: 
„66/b.# *06M 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális szakában 
0109    Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest 
0122    Heim Pál Gyermekkórház, Budapest  
0123    Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest 
0140     Semmelweis Egyetem, Budapest 
0242     Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Központ 
0502     Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 
0643     Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
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0701     Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár 
0801     Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
0940     Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
1501     Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza 
1401     Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 
01A6     Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 
0101     Szent Imre Kórház, Budapest 
 
66/c.# *06M 300B OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben  
0109    Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest 
0122    Heim Pál Gyermekkórház, Budapest  
0123    Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest 
0140     Semmelweis Egyetem, Budapest 
0242     Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Központ 
0502     Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 
0643     Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
0701     Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár 
0801     Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
0940     Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
1501     Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza 
1401     Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 
01A6     Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 
0101     Szent Imre Kórház, Budapest 
 
66/d.# *06M 300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben 
0101    Szent Imre Kórház Budapest 
0109    Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest 
0122    Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 
0123    Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest 
0140     Semmelweis Egyetem, Budapest 
01A6    Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 
0242     Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Központ 
0502     Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 
0643     Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
0701    Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár 
0801    Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
0940    Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
1501    Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza 
1401    Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 
 
66/e.# *06M 300D OPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben 
0109    Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest 
0122    Heim Pál Gyermekkórház, Budapest  
0123    Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest 
0140     Semmelweis Egyetem, Budapest 
0242     Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Központ 
0502     Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 
0643     Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
0701     Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár 
0801     Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
0940     Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
1501     Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza 
1401     Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 
01A6     Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest 
0101     Szent Imre Kórház, Budapest 
 
66/f.# *06M 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 2 éves kor alatt 
0109     Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest 
0140     Semmelweis Egyetem, Budapest 
0242     Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Központ 



37840 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám

0643     Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
0940     Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
0502     Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 
0122     Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 
0123     Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest” 
 
6. Az R1. 4. számú melléklet 66/m. pontja a „0101” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
„0112    Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest” 
 
7. Az R1. 4. számú melléklet 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75. pontja a „1102” 
megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
„1128    Kastélypark Klinika, Tata” 
 
8. Az R1. 4. számú melléklet 78., 79., 80., 83., 84. pontja a „1101” megjelölésű sort követően 
a következő sorral egészül ki: 
„1128    Kastélypark Klinika, Tata” 
 
9. Az R1. 4. számú melléklet 93/d., 93/e., 93/f., 93/g. pontja a „2001” megjelölésű sort 
követően a következő sorral egészül ki: 
„2002    Megyei Jogú Város Kórháza, Nagykanizsa” 
 
10. Az R1. 4. számú melléklet 117/a. pontja a „0140” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
 
0162    Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest – veleszületett 
    szívbetegségben szenvedő betegek esetében 
 
11. Az R1. 4. számú melléklet 117/a. pontjában a „18 felett” szövegrész helyébe a „18 év 
felett” szöveg lép. 
 
12. Hatályát veszti az R1. 4. számú melléklet 
a) 7. pontjában a „0402” megjelölésű sor, 
b) 12. pontja, 
c) 93/d., 93/e., 93/f. és 93/g. pontjában a „1104” megjelölésű sor, 
d) 110/j. pontja. 
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1. Az R1. 8. számú melléklet „Nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások, 
beavatkozások díjtételei” táblázat 7. pontja helyébe a következő pont lép: 
 

7.   PET/CT (pozitron emissziós tomográfia) vizsgálat  

  35950 Agy PET/CT vizsgálata 210 
  35960 Egésztest PET/CT vizsgálata 210 
  35970 Egy testtájék PET/CT vizsgálata 105 

 
2. Az R1. 8. számú melléklet „Nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások, 
beavatkozások díjtételei” táblázat 13. pontja helyébe a következő pont lép, és a táblázat a 
következő 14. ponttal egészül ki: 
 
13. * 55002 Albumindialízisen alapuló szupportív májpótló kezelés 552 
14. ** 53500 Transzkatéteres szívbillentyű beültetés, szívbillentyűvel együtt 5000 

 
3. Az R1. 8. számú melléklet „Nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások, 
beavatkozások díjtételei” táblázat végjegyzete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

* Elszámolásra jogosult intézetek 
0140  Semmelweis Egyetem 
0242  Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ  
0109  Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest  
0643  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ  
0940  Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum  
**  

0140  Semmelweis Egyetem 
0162  Gottsegen György Országos Kardiológia Intézet 
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1. Az R1. 9. számú mellékletében foglalt „I. Az egynapos ellátás keretében végezhető 
eljárások” című táblázat „12660”, „12730”, „12731”, „12740”, „12750”, „12751”, „12752”, 
„12754” és „12780” megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek: 
 

(OENO Megnevezés 

Csak a II. 
fejezetben felsorolt 

aneszteziológiai 
eljárások 

alkalmazásával 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Csak fekvőbeteg- 
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén 
csak fekvőbeteg- 

szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Minimum 20 óra 
ellátási időt 

követően  
– beleértve a 

beteg-megfigye- 
lés időtartamát – 

számolható el 
egynapos 

ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén az 
egynapos ellátás 

kritériuma) 

 
12660 Szívkatéterezés 

alapvizsgálat  X    

12730 Szívkatéterezés, vénás 
percután behatolással  X    

12731 Szívkatéterezés, vénás 
feltárásos behatolással  X    

12740 Szívkatéterezés, vénás 
transseptális behatolással  X    

12750 
Szívkatéterezés, egyéb 
artériás percután 
behatolással  

X 
   

12751 Szívkatéterezés, artéria 
femorális behatolással  X    

12752 Szívkatéterezés, artéria 
brachiális behatolással  X    

12754 Szívkatéterezés, artériás 
feltárásos behatolással  X    

12780 
Szívkatéterezés-
transthoracalis 
behatolással  

X 
   

 
2. Az R1. 9. számú mellékletében foglalt „I. Az egynapos ellátás keretében végezhető 
eljárások” című táblázat „16338”, „16361”, 16362”, „16363” és „16367” megjelölésű sora 
helyébe a következő sorok lépnek: 
 

(OENO Megnevezés 

Csak a II. 
fejezetben felsorolt 

aneszteziológiai 
eljárások 

alkalmazásával 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Csak fekvőbeteg- 
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén 
csak fekvőbeteg- 

szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Minimum 20 óra 
ellátási időt 

követően  
– beleértve a 

beteg-megfigye- 
lés időtartamát – 

számolható el 
egynapos 

ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén az 
egynapos ellátás 

kritériuma) 

 
 

16338 Pancreato-cysto-
gastrostoma endoscopica  X    

16361 Endoscopos 
sphincterotomia  X    

16362 Endoscopos nasobiliaris 
drénezés  X    

16363 Endoscopos kőextractio  X    
16367 Wirsungotomia  X    
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endoscopica et dilatatio 
eadem 

 
3. Az R1. 9. számú mellékletében foglalt „I. Az egynapos ellátás keretében végezhető 
eljárások” című táblázat „32630”, „33030”, „33110” és „33149” megjelölésű sora helyébe a 
következő sorok lépnek: 
 

(OENO Megnevezés 

Csak a II. 
fejezetben felsorolt 

aneszteziológiai 
eljárások 

alkalmazásával 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Csak fekvőbeteg- 
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén 
csak fekvőbeteg- 

szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Minimum 20 óra 
ellátási időt 

követően  
– beleértve a 

beteg-megfigye- 
lés időtartamát – 

számolható el 
egynapos 

ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén az 
egynapos ellátás 

kritériuma) 

 

32630 
Cholangiographia 
percutanea transhepatica 
(PTC) 

 X    

33030 Szívüregek és coronáriák 
DSA-ja  X    

33110 Coronarographia  X    

33149 
Haemodinamika 
(diagnosztikus 
katéterezés) 

 X    

 
4. Az R1. 9. számú mellékletében foglalt „I. Az egynapos ellátás keretében végezhető 
eljárások” című táblázat „53771”, „53772”, „53773”, „53774”, „53775”, „53777”, „53778”, 
„53779”, „5377A”, „5377B”, „5377C”, „5377D”, „5377E”, „53781”, „53782”, „53783”, 
„53784” és „53785” megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek: 
 

(OENO Megnevezés 

Csak a II. 
fejezetben felsorolt 

aneszteziológiai 
eljárások 

alkalmazásával 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Csak fekvőbeteg- 
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén 
csak fekvőbeteg- 

szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Minimum 20 óra 
ellátási időt 

követően  
– beleértve a 

beteg-megfigye- 
lés időtartamát – 

számolható el 
egynapos 

ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén az 
egynapos ellátás 

kritériuma) 

 
53771 Pacemaker beültetés VVI 

mód  X    

53772 Pacemaker beültetés AAI 
mód  X    

53773 Pacemaker beültetés DDD 
mód  X    

53774 Pacemaker beültetés DVI 
mód  X    

53775 Pacemaker beültetés 
VVIR mód  X    

53777 Pacemaker (ideiglenes) 
beültetés  X    

53778 Pacemaker és defibrillátor 
beültetése  X  X  

53779 Pacemaker és defibrillátor 
csere  X    

5377A Pacemaker csere VVI 
mód  X    
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5377B Pacemaker csere AAI 
mód  X    

5377C Pacemaker csere DDD 
mód  X    

5377D Pacemaker csere DVI 
mód  X    

5377E Pacemaker csere VVIR 
mód  X    

53781 Pacemaker generátor 
csere  X    

53782 Pacemaker generátor és 
elektróda csere  X    

53783 Pacemaker generátor 
rögzítés, áthelyezés  X    

53784 
PM elektróda bőralatti 
rész új rögzítés, 
áthelyezés 

 X    

53785 PM elektróda epicardialis 
részének újbóli rögzítése  X    

 
5. Az R1. 9. számú mellékletében foglalt „I. Az egynapos ellátás keretében végezhető 
eljárások” című táblázat „5396A” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO Megnevezés 

Csak a II. 
fejezetben felsorolt 

aneszteziológiai 
eljárások 

alkalmazásával 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Csak fekvőbeteg- 
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén 
csak fekvőbeteg- 

szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Minimum 20 óra 
ellátási időt 

követően  
– beleértve a 

beteg-megfigye- 
lés időtartamát – 

számolható el 
egynapos 

ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén az 
egynapos ellátás 

kritériuma) 

 
5396A Angioplastica extremitatis 

inferioris PTA  X    

 
6. Az R1. 9. számú mellékletében foglalt „I. Az egynapos ellátás keretében végezhető 
eljárások” című táblázat „86455” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
 

(OENO Megnevezés 

Csak a II. 
fejezetben felsorolt 

aneszteziológiai 
eljárások 

alkalmazásával 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Csak fekvőbeteg- 
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén 
csak fekvőbeteg- 

szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Minimum 20 óra 
ellátási időt 

követően  
– beleértve a 

beteg-megfigye- 
lés időtartamát – 

számolható el 
egynapos 

ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció esetén az 
egynapos ellátás 

kritériuma) 

 
86455 A szív elektrofiziológiai 

vizsgálata  X  X  

 
 



7. melléklet az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelethez

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám 37845

Az R1. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 12. ponttal egészül ki: 
 

12. Otthoni parenterális 
táplálás (OPT) 

300A 

Diagn. „3” típus: K9081, 
K9082, K9121, K9122, 
K9123, K9124 és diagn. 
„5” típus: E4301 

88744 

300B 

Diagn. „3” típus: K9081, 
K9082, K9121, K9122, 
K9123, K9124 és diagn. 
„5” típus: E4302 

300C 

Diagn. „3” típus: K9081, 
K9082, K9121, K9122, 
K9123, K9124 és diagn. 
„5” típus: E4400 

300D 

Diagn. „3” típus: K9081, 
K9082, K9121, K9122, 
K9123, K9124 és diagn. 
„5” típus: E4410 

300E 

Diagn. „3” típus: K9081, 
K9082, K9121, K9122, 
K9123, K9124 és diagn. 
„5” típus: E4302, E4400, 
E4410 
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11. melléklet az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelethez
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Az R1. 14. számú melléklet I. B) pontjában foglalt táblázat a „06M 290C” megjelölésű sort 
követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

 

 
  

# * 06M 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek 
iniciális szakában 

# * 06M 300B OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben 

# * 06M 300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó 
kórképekben 

# * 06M 300D OPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben 

# * 06M 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 2 éves 
kor alatt 

 
1. Az R1. 17. számú melléklete a „1209E” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
19211 Átfogó neuropszichológiai vizsgálat  60 
19212 Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat  40 
 
2. Az R1. 17. számú melléklete a „88940” megjelölésű sorát követően a következő sorral 
egészül ki: 
93621  Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 45 
 

 
Az R1. 2. számú melléklete a „17193” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
„17194 29/b. Csoportos dohányzás leszokás támogatása      576” 
 

 
Hatályát veszti az R3. 1. melléklet 6. pont 6.1. alpontjában foglalt táblázat 19., 22-25. és 108. 
sora. 
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1. Az R3. 2. mellékletében a 
 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

17192 * Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit O               O       

 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 

        X                                                 17192 

szövegrész helyébe a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

17192 * Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit O                    O  

 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 

        X                                                 17192 

szöveg lép. 
 
2. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
19211   Neuropszichológiai diagnosztika         O       O       
19212   Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat         O               
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
     X   O                                               19211 
      X   O                                               19212 

szövegrész helyébe a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
19211   Átfogó neuropszichológiai vizsgálat                       
19212   Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat         O        O       
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
     X   O                                               19211 
      X   O                                               19212 

szöveg lép. 
 
3. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21010   Aminosav v. származékának meghatározása testnedvben, aminosavanként                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21010 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21011   Fenilalanin mennyiségi meghatározása szérumban                         
21012   Fenilalanin kimutatása (Guthrie)                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21011 
                                      X                   21012 

szövegrész hatályát veszti. 
 
4. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21017   Fehérjék identifikálása izoelektromos fókuszálással                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21017 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21018   Alfa2-makroglobulin meghatározása                         
21019   Alfa1-savi glikoprotein meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21018 
                                      X                   21019 

szövegrész hatályát veszti. 
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5. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21045   Prealbumin meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21045 

szövegrészt követően a 
OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21046   Retinol kötő fehérje meghatározása                         
21047   Fibronektin meghatározás                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2 
                                     X                   21046 
                                      X                   21047 

szövegrész hatályát veszti. 
 
6. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21130   Húgysav meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21130 

szövegrészt követően a 
 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21140   Kreatin meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21140 

szövegrész hatályát veszti. 
 
7. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21151   Konjugált bilirubin meghatározása szérumban                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21151 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21200   Oxigén résznyomás mérése                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21200 

szövegrész hatályát veszti. 
 
8. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21320   Galaktóz meghatározása szérumban                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21320 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21321   Galaktóz kimutatása vérben (Guthrie-teszttel)                         
21340   Mucopolysaccharid meghatározása szérumban                         
21341 * Mucopolysaccharidózis profil meghatározás                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21321 
                                      X                   21340 
                                      X   O               21341 

szövegrész hatályát veszti. 
 
9. Az R3. 2. mellékletében a 
 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
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21342   Mucopolysaccharidózis gyorsteszt (össz GAG)                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X   O               21342 

szövegrészt követően a 
OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21390   Fruktóz meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21390 

szövegrész hatályát veszti. 
 
10. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21411   Trigliceridek meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21411 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2141A   Zsírsav profil meghatározása, gázkromatográfiával                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   2141A 

szövegrész hatályát veszti. 
 
11. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21420   Összkoleszterin meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21420 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21421   HDL koleszterin meghatározása, precipitációs módszerrel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21421 

szövegrész hatályát veszti. 
 
12. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21609   A vitamin meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21609 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2160A   B1 vitamin meghatározása                         
2160B   B6 vitamin meghatározása                         
21621   E vitamin meghatározása                         
21622   K vitamin meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   2160A 
                                      X                   2160B 
                                      X                   21621 
                                      X                   21622 

szövegrész hatályát veszti. 
 
13. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21632   Digitoxin meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21632 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
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21633   Disopyramid meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21633 

szövegrész hatályát veszti. 
 
14. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2163H   Amikacin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   2163H 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2163J   Isonicid meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel                         
2163K   Rifampicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel                         
2163M   Netilmicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   2163J 
                                      X                   2163K 
                                      X                   2163M 

szövegrész hatályát veszti. 
 
15. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2163Q   Metotrexát meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   2163Q 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2163R   Koffein meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel                         
2163S   Antimycoticumok meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   2163R 
                                     X                   2163S 

szövegrész hatályát veszti. 
 
16. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2163W   Cephalosporin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   2163W 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2163X   Brómkarbamid meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   2163X 

szövegrész hatályát veszti. 
 
17. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21646   További gyógyszerek szérumszintjének meghatározása kromatográfiás vagy 

immunkémiai módszerrel 
                        

 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21646 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21650   Etilalkohol meghatározása kromatográfiás módszerrel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21650 

szövegrész hatályát veszti. 
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18. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21696   Szerves foszfátvegyület kimutatása kromatográfiás módszerrel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21696 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2169D   Glutetimid meghatározása kromatográfiás módszerrel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   2169D 

szövegrész hatályát veszti. 
 
19. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2169V   Amanitin kimutatása és meghatározása ELISA módszerrel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   2169V 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21710   Epesavak meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21710 

szövegrész hatályát veszti. 
 
20. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
21831   Viszkozitás meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   21831 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
22000   Aminosav vagy származékának kimutatása vizeletből                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   22000 

szövegrész hatályát veszti. 
 
21. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
22034   N-acetil-glukózaminidáz (NAGase) meghatározás vizeletben                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   22034 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
22041   Mikroalbuminuria kimutatása vizeletből, immunológiai módszerrel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   22041 

szövegrész hatályát veszti. 
 
22. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
22044   Alfa-1 mikroglobulin meghatározása vizeletben                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   22044 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
22051   Haemoglobin mennyiségi meghatározás vizeletben, spektrofotometriásan                         
22100   Ammónia meghatározása vizeletben                         
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13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   22051 
                                      X                   22100 

szövegrész hatályát veszti. 
 
23. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
22111   Kreatinin meghatározása vizeletből, kinetikus Jaffé módszerrel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   22111 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
22123   Kromogének differenciálása (Watson-Schwartz próba)                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   22123 

szövegrész hatályát veszti. 
 
24. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
22135   Delta-amino-levulinsav meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   22135 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
22138   Porfirin származékok rétegkromatográfiás vizsgálata                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   22138 

szövegrész hatályát veszti. 
 
25. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
22201   Glukóz mennyiségi meghatározása vizeletből és egyéb testnedvekből                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   22201 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
22203   Cukrok kromatográfiás vizsgálata vizeletben                         
22210   Galaktóz kémiai kimutatása vizeletből                         
22220   Mucopolysaccharid kimutatása vizeletből                         
22290   Dulcit kimutatása vizeletből                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   22203 
                                      X                   22210 
                                      X                   22220 
                                      X                   22290 

szövegrész hatályát veszti. 
 
26. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
22330   Nátrium meghatározása vizeletben                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   22330 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
22340   Vas meghatározása vizeletben                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   22340 

szövegrész hatályát veszti. 
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27. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
22841   Klorid meghatározása verejtékben                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   22841 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
22843   Nátrium meghatározása egyéb testnedvekben                         
22844   Kálium meghatározása egyéb testnedvekben                         
22852   Citromsav meghatározása ejakulátumban                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   22843 
                                      X                   22844 
                                      X                   22852 

szövegrész hatályát veszti. 
 
28. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
22859   Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben       O       O     O   
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X   O               22859 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
22861   Magzatvíz üledék vizsgálata                         
22862   Lecitin/szfingomielin arány mérése magzatvízben                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   22861 
                                      X                   22862 

szövegrész hatályát veszti. 
 
29. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
22886   IgA meghatározása nyálban                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   22886 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
23001   Próbareggeli titrálása                         
23002   Próbareggeli végzése O       O             O 
23023   Indirekt pancreas funkciós vizsgálat                         
23030   pH szenzoros savelválasztás vizsgálat                         
23100   Duodenum nedv üledékének vizsgálata                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   23001 
    O               O                 X                   23002 
                    O                 X                   23023 
                                      X                   23030 
                                      X                   23100 

szövegrész hatályát veszti. 
 
30. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
23110   Laktóz tolerancia teszt                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   23110 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
23120   D-xilóz-terhelési próba                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   23120 

szövegrész hatályát veszti. 
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31. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
23150   Diszacharidáz aktivitás meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   23150 

szövegrészt követően a 
 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
23151   Diszacharid tolerancia próba                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   23151 

szövegrész hatályát veszti. 
 
32. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
23313   C peptid meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X               O   23313 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
23314   Proinzulin meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   23314 

szövegrész hatályát veszti. 
 
33. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
23443   Leptin meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X               O   23443 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
23460   Addis szám meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   23460 

szövegrész hatályát veszti. 
 
34. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24031   T3 szabad frakció meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X               O   24031 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24032   T3 reverse frakció meghatározása                         
24060   Thyreoidea-Stimuláló Hormon (TSH) meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   24032 
                                      X               O   24060 

szövegrész hatályát veszti. 
 
35. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24121   Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X               O   24121 

szövegrészt követően a 
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(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24122   Luteinizáló Hormon Releasing Faktor meghatározás                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   24122 

szövegrész hatályát veszti. 
 
36. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24171   Prolaktin meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X               O   24171 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24180   Endothelin meghatározása                         
24182   Oxytocin meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   24180 
                                      X               O   24182 

szövegrész hatályát veszti. 
 
37. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24220   Kortizol meghatározása testnedvekből                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X               O   24220 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24221   18-OH kortikoszteron meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   24221 

szövegrész hatályát veszti. 
 
38. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24222   Kortikoszteron meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   24222 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24223   18-OH dezoxikortikoszteron meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   24223 

szövegrész hatályát veszti. 
 
39. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24225   Dezoxi-kortikoszteron meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   24225 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24226   Dexamethason supressziós teszt (DST)                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   24226 

szövegrész hatályát veszti. 
 
40. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
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24314   Szerotonin meghatározás szérumban                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   24314 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24316   Szérum dopamin-béta-hidroxiláz aktivitás                         
24318   Hisztamin szint meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   24316 
                                     X                   24318 

szövegrész hatályát veszti. 
 
41. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24322   Szabad ösztriol meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   24322 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24323   Totál ösztrogén szint meghatározása szérumban                         
24325   Ösztriol meghatározása egyéb testnedvekben                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   24323 
                                      X                   24325 

szövegrész hatályát veszti. 
 
42. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24330   Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   24330 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24331   Pregnandiol meghatározása                         
24332   Human placenta laktogen meghatározása szérumban                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   24331 
                                      X               O   24332 

szövegrész hatályát veszti. 
 
43. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24352   17-OH pregnenolon meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X               O   24352 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24391   6-keto-prosztaglandin F1alfa meghatározás                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   24391 

szövegrész hatályát veszti. 
 
44. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24396   DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   24396 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
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24397   Leukotrien meghatározása                         

 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   24397 

szövegrész hatályát veszti. 
 
45. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2439B   Dihidrotesztoszteron meghatározás                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   2439B 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2439C   Trombocita 5HT koncentráció                         
2439D   Trombocita 3H-Imipramin kötés                         
2439E   Trombocita 3H-Paroxetin kötés                         
2439F   Trombocita 5HT2 receptor kötés                         
24410   Szabad 18-OH-Kortikoszteron meghatározása vizeletben                         
24411   Szabad 18-OH-Dezoxikortikoszteron meghatározása vizeletben                         
24421   Tetrahidro-aldoszteron meghatározása vizeletben                         
24422   Szabad aldoszteron meghatározása vizeletben                         
24423   Aldoszteron-18-glukuronid meghatározása vizeletben                         
24424   Összes katekolamin meghatározása vizeletből                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   2439C 
                                      X                   2439D 
                                      X                   2439E 
                                      X                   2439F 
                                     X                   24410 
                                      X                   24411 
                                      X                   24421 
                                      X                   24422 
                                      X                   24423 
                                      X                   24424 

szövegrész hatályát veszti. 
 
46. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2442B   Dopamin meghatározása vizeletben                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   2442B 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24430   Totál ösztrogén szint meghatározása vizeletben                         
24480   17-Ketoszteroid meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   24430 
                                      X                   24480 

szövegrész hatályát veszti. 
 
47. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24492   5-HIAA (5-OH-indolecetsav) mennyiségi meghatározás vizeletben                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   24492 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24493   5-HIAA (5-OH-indolecetsav) kimutatása vizeletből                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   24493 

szövegrész hatályát veszti. 
 
48. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
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24501   LDH izoenzimek elektroforézises elválasztása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   24501 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24502   Alfa-HBDH meghatározás                         
24503   LDH1 izoenzim meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   24502 
                                      X                   24503 

szövegrész hatályát veszti. 
 
49. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24531   Glukóz-6-foszfát dehidrogenáz meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   24531 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24581   Glutamát dehidrogenáz meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   24581 

szövegrész hatályát veszti. 
 
50. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24640   Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   24640 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24680   Gal-1-PUT kimutatása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   24680 

szövegrész hatályát veszti. 
 
51. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24700   Alfa-amiláz meghatározása szérumban                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   24700 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24701   Alfa-amiláz izoenzim meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   24701 

szövegrész hatályát veszti. 
 
52. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24722   Csontspecifikus alkalikus foszfatáz (BAP) meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   24722 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24730   Savas foszfatáz meghatározása (AcP)                         
24732   Prosztata savas foszfatáz meghatározása                         
 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám 37859

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   24730 
                                      X                   24732 

szövegrész hatályát veszti. 
 
53. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24770 * Tömegspektrometriás metabolit profil meghatározás (szerves savak, hosszú szénláncú 

zsírsavak, purin és pirimidin nukleotida profil, stb.) 
                        

 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X   O               24770 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24781   5-Nukleotidáz meghatározása                         
24790   Biotinidáz hiány kimutatása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   24781 
                                      X                   24790 

szövegrész hatályát veszti. 
 
54. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24791   Biotinidáz meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   24791 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24800   Fruktóz-difoszfát-aldoláz meghatározása                         
2480B   Porfobilinogen dezamináz meghatározása                         
2480C   Uroporfirinogen dekarboxiláz aktivitás mérése                         
24810   Argino-szukcinát-liáz meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   24800 
                                      X                   2480B 
                                      X                   2480C 
                                      X                   24810 

szövegrész hatályát veszti. 
 
55. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24891   CK-MB meghatározása immungátlással                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   24891 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24895   Elasztáz meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   24895 

szövegrész hatályát veszti. 
 
56. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2489D   Kreatin kináz izoenzim elektroforézis                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   2489D 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
24900   pH mérése testnedvekben   O   O O     O     O O 
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
   O       O       O               O X                   24900 
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szövegrész hatályát veszti. 
 
57. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
25010   Treponema (sötétlátóteres) vizsgálata       O       O         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   25010 

szövegrész helyébe a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
25010   Treponema (sötétlátóteres) vizsgálata       O       X         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     O                   25010 

szöveg lép. 
 
58. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
25031   Húgycsőváladék vizsgálata festett kenetben                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   25031 

szövegrész helyébe a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
25031   Húgycsőváladék vizsgálata festett kenetben                O         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   25031 

szöveg lép. 
 
59. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
25430   Vírus izolálás sejttenyészetben                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   25430 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
25450   Vírus izolálás tojásban, továbboltásonként                         
25460   Vírus izolálás szopós egéren                         
25470   Vírus izolálás embrió sejten, továbboltással                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   25450 
                                      X                   25460 
                                      X                   25470 

szövegrész hatályát veszti. 
 
60. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
25695   Anti-tirozin-foszfatáz-A2 meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   25695 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
25791   Galaktóz mikrobiológiai kimutatása vizeletből                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   25791 

szövegrész hatályát veszti. 
 
61. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26253   Streptococcus DNase AT meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
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                                     X                   26253 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26254   Streptococcus hialuronidáz AT meghatározása                         
26255   Streptococcus NADase AT meghatározása                         
26256   Staphylotoxin AT meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   26254 
                                      X                   26255 
                                      X                   26256 

szövegrész hatályát veszti. 
 
62. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2626B   CMV antigenaemia vizsgálat                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   2626B 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2626C   Gyorsított vírusizolálás IF kimutatással                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   2626C 

szövegrész hatályát veszti. 
 
63. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26394   Chlamydia, Legionella AG kimutatása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   26394 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26396   Rabies (Lyssa) vírus AG kimutatása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   26396 

szövegrész hatályát veszti. 
 
64. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26410   Fehérvérsejtek szerotipizálása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X   O               26410 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26420   Limfocita transzfer vizsgálata                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X   O               26420 

szövegrész hatályát veszti 
 
65. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26502   Kryoprotein mennyiségi és minőségi analízise                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   26502 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26530   Blokkoló antitest kimutatása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   26530 
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szövegrész hatályát veszti. 
 
66. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2655R   Sm/RNP elleni antitest meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   2655R 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2655T   Szabadgyök termelés vizsgálata, teljes vér kemilumineszcenciával                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   2655T 

szövegrész hatályát veszti. 
 
67. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26604   Acetilkolin receptor elleni antitest kimutatása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   26604 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26606   C4 nephritis faktor kimutatása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   26606 

szövegrész hatályát veszti. 
 
68. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2661C   Kettősszálú DNS elleni antitest meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   2661C 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2661D   Inzulin receptor elleni antitest kimutatása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   2661D 

szövegrész hatályát veszti. 
 
69. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2661X   Thyreoidea mikroszomális autoantitest kimutatása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X               O   2661X 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2661Z   T3 elleni antitest kimutatása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 

1.1 1.2 1.3 O
EN
O 
kó
d2
) 

                                      X               O   2661Z 

szövegrész hatályát veszti. 
 
70. Az R3. 2. mellékletében a 
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1.4 (O
EN
O 
kó
d 

1.5 1.6 OENO név 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18

26621   Szöveti polipeptid antigén (TPA)                         
 

1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 O
EN
O 
kó
d2
) 

                                     X               O   26621 

szövegrészt követően a 

1.49 (O
EN
O 
kó
d 

1.50 1.51 OENO név 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63

26622   Mucin-like cancer antigén (MCA)                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   26622 

szövegrész hatályát veszti. 
 
71. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26623   CA 15-3                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   26623 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26624   CA 50                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   26624 

szövegrész hatályát veszti. 
 
72. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26627   CA 72-4                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   26627 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26628   Breast cancer mucin (BCM)                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   26628 

szövegrész hatályát veszti. 
 
73. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2662H * További tumor markerek meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X               O   2662H 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2662J   AFP meghatározása magzatvízben                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   2662J 



37864 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám

szövegrész hatályát veszti. 
 
74. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2662R   Cyfra 21-1 meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   2662R 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26630   Rheuma faktor szemikvantitativ meghatározása latex agglutinációval                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   26630 

szövegrész hatályát veszti. 
 
75. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26652   Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) mennyiségi meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   26652 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26658   LE-sejt kimutatás                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   26658 

szövegrész hatályát veszti. 
 
76. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2678L   IgG alosztály meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   2678L 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26790   Ig elválasztása és preparálása ultracentrifugával                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   26790 

szövegrész hatályát veszti. 
 
77. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26792   Fehérjék azonosítása immunelektroforézissel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   26792 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
26805   Nyálkahártya hízósejt vizsgálata Carnoy rögzítéssel, ortotoluidin festéssel, 

morfometriával 
                        

 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   26805 

szövegrész hatályát veszti. 
 
78. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
27005   Trichogramm       O       O       O 
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
           O                         X                   27005 

szövegrész helyébe a 
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(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
27005   Trichogramm       O       X       O 
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
           O                         O                   27005 

szöveg lép. 
 
79. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
27094   Cryptococcus antigén kimutatása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   27094 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
27095   Cryptococcus antitest meghatározása                         
27096   Coccidioides antigén kimutatása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   27095 
                                      X                   27096 

szövegrész hatályát veszti. 
 
80. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
27097   Coccidioides antitest meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   27097 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
27098   Histoplasma antigén kimutatása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   27098 

szövegrész hatályát veszti. 
 
81. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
27099   Histoplasma antitest meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   27099 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2709A   Blastomyces antigén kimutatása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   2709A 

szövegrész hatályát veszti. 
 
82. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
27581   Parazita ellenes AT meghatározása, IF módszerrel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   27581 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
27590   Toxoplasma IgM antitest meghatározása                         
27591   Toxoplasma IgG antitest meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   27590 
                                      X                   27591 

szövegrész hatályát veszti. 
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83. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28041   Retikulocita számlálás automatával                         

 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   28041 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28090   Vörösvértest enzimek aktivitásának meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   28090 

szövegrész hatályát veszti. 
 
84. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28092   Fagocitózis mérés stimulált NBT-teszttel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   28092 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28095   Szabadgyökök meghatározása gyöktípusonként                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   28095 

szövegrész hatályát veszti. 
 
85. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28120   Vvt ozmotikus rezisztencia meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
               O                     X                   28120 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28127   Vvt hemolízis vizsgálata különböző közegekben                         
28128   Vvt elleni autoantitestek kimutatása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                O                     X                   28127 
                O                     X                   28128 

szövegrész hatályát veszti. 
 
86. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28412   Haemoglobin analízis HPLC-vel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   28412 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28430   Hb-F tartalmú vvt-k kimutatása                         
28431   Haemoglobin F meghatározása alkáli-rezisztencia alapján                         
28491   Haemoglobin A2 meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                O                     X                   28430 
                                      X                   28431 
                                      X                   28491 

szövegrész hatályát veszti. 
 
87. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28550   B12-vitamin meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X               O   28550 
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szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28551   Intrinsic faktor meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   28551 

szövegrész hatályát veszti. 
 
88. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28606   Globális trombocita funkciós teszt, célműszerrel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   28606 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28607   Alvadék retrakció vizsgálata                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   28607 

szövegrész hatályát veszti. 
 
89. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28610   Thrombin idő meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   28610 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28611   Heparin tolerancia próba                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   28611 

szövegrész hatályát veszti. 
 
90. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28741   Citotoxikus limfocita funkció vizsgálata                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   28741 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28790   Limfocita subpopuláció meghatározás monoclonális antitestekkel                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   28790 

szövegrész hatályát veszti. 
 
91. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28895 * Eozinofil kationos protein szint meghatározása                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X                   28895 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28896 * Triptáz szint meghatározás                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   28896 

szövegrész hatályát veszti. 
 
92. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
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2893A * Bidirekcionális DNS szekvenálás, humán mutáció azonosítás céljából                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                     X   O               2893A 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
28940 * Plazmid profil analízis                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                      X                   28940 

szövegrész hatályát veszti. 
 
93. Az R3. 2. mellékletében a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2902W   Phosphorilase enzimhiány kimutatása (MPS 5, Mc Ardle),kiegészítő vizsgálat                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                         X               2902W 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
2902X   Béta-galaktosidase enzimhiány kimutatása (GM1 gangliosidosis esetén kiegészítő 

vizsgálat) 
                        

2902Y   Hexosaminidase enzimhiány kimutatása (Sandhoff betegségben kiegészítő vizsgálat)                         
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                          X               2902X 
                                          X               2902Y 

szövegrész hatályát veszti. 
 
94. Az R3. 2. mellékletében az 
 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

5377F   Pacemaker funkció műszeres értékelése                         

 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 

                              O X                         5377F 

szövegrész helyébe az 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

5377F   Pacemaker funkció műszeres vizsgálata vagy a beültethető szívmonitor (ILR) 
adatainak értékelése 

                        

 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 

                              O X                         5377F 

szöveg lép. 
 
95. Az R3. 2. mellékletében az 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
59030   Keratotomia, desquamatio   X O     O   O       O 
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
           O                       O                     59030 

szövegrész helyébe az 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
59030   Keratotomia, desquamatio   O O     O   X       O 
 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
           O                       O                     59030 

szöveg lép. 
 
96. Az R3. 2. mellékletében az 

(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
59809   Sterilisatio (férfi)   O O               X   
 

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                    O                     59809 

szövegrészt követően az 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
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59910   Elváltozás roncsolása   O O     O   X       O 
 

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
O           O           O           O         O           59910 

szövegrész hatályát veszti. 
 
97. Az R3. 2. mellékletében a 

(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
81820   Dermabrasio   O O         X         
 

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                    O                     81820 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
81830   Forgókefés bőrkoptatás               X         
 

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                                          81830 

szövegrész hatályát veszti. 
 
98. Az R3. 2. mellékletében a 

(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
81860   Köröm, körömágy eltávolítás   X O   O     O   O   O 
 

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
          O O                       O                     81860 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
81861   Molluscum eltávolítása (1-3 db egyidőben)   O O   O   O X       O 
81862   Molluscum eltávolítása (4-6 db egyidőben)   O O   O   O X       O 
 

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
            O                       O                     81861 
            O                       O                     81862 

szövegrész hatályát veszti. 
 
99. Az R3. 2. mellékletében a 

(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
81864   Urticaria (fizikai) kiváltása vizsgálatonként         O     X         
 

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                  O                                       81864 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
81865   Dithranol kezelés a testfelszín 10%-áig               X         
81866   Dithranol kezelés a testfelszín 10-20%-án               X         
81867   Dithranol kezelés a testfelszín 21-30%-án               X         
81868   Dithranol kezelés a testfelszín 31-40%-án               X         
 

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                                          81865 
                                                          81866 
                                                          81867 
                                                          81868 

szövegrész hatályát veszti. 
 
100. Az R3. 2. melléklete a 

(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
81864   Urticaria (fizikai) kiváltása vizsgálatonként         O     X         
 

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                  O                                       81864 

szövegrészt követően a következő szövegrésszel egészül ki: 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
81869   Molluscum eltávolítása (max. 6 db egy időben)   O O   O   O X       O 
81870   A testfelszín kezelése Dithranollal               X         
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13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
            O                       O                     81869 
                                                          81870 

 
101. Az R3. 2. mellékletében a 

(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
86202   Kezelés monochromatikus polarizált fénnyel (Evolite, 

Bioptron) 
  O O   O O   X O O   O 

 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
  O     O O O O         O           O           O         86202 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
86209   Fototerápia               X         
 

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
  O     O               O                       O         86209 

szövegrész hatályát veszti. 
 
102. Az R3. 2. mellékletében a 

(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
86215   Fénydermatosis akciós spektrum meghatározása monokromátorral               X         
 

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                  O                                       86215 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
86216   Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 1-10% bőrfelszín               X         
86217   Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 11-20% bőrfelszín               X         
86218   Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 21-30% bőrfelszín               X         
86219   Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 31-40% bőrfelszín               X         
 

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
  O                                             O         86216 
  O                                             O         86217 
  O                                             O         86218 
  O                                             O         86219 

szövegrész hatályát veszti. 
 
103. Az R3. 2. mellékletében a 

(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
86220   Photocoagulatio retinae (xenon)             X           
 

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                                          86220 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
86230   UV-roncsolás (felületes elváltozás)               X         
 

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                                O         86230 

szövegrész hatályát veszti. 
 
104. Az R3. 2. melléklete a 

(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
93493   Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása O O O   O O O   O X   O 
 

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
  O     O O                         O         O           93493 

szövegrészt követően a következő szövegrésszel egészül ki: 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
93601   Standardizált állóképességi teszt (pl. járástesztek, akaratlagos apnoe idő, stb.) végzése                   
93602   Betegségspecifikus teszt kitöltése                       O 
93603  Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése   O       O   
93607  Kívülről programozható működésű, bőr alá implantált gyógyszeradagoló eszköz 

programozása 
O           O 

93620  Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele             
93621  Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás             
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13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
          X                                             93601 
   O       X                                               93602 
     X                        93603 
     X                        93607 
     X                        93620 
     X                        93621 

 
105. Az R3. 2. mellékletében a 

(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
94885   Súlyfürdő, hónalj függesztéssel és terheléssel                         
 

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
  X       O                                               94885 

szövegrészt követően a 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
94887   Szénsavgáz fürdő X                       
 

13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
                                                          94887 

szövegrész hatályát veszti. 
 
 
  



13. melléklet az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelethez
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1. Az R3. 3. melléklet „19211 Átfogó neuropszichológiai vizsgálat” és „19212 
Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat” megjelölésű része helyébe a következő 
részek lépnek: 
„19211 Átfogó neuropszichológiai vizsgálat 

A kognitív funkciók számos területét (figyelem, észlelés, memória, tanulás, nyelvi funkciók, komplex 
vizuális-téri információfeldolgozás, gondolkodás, pszichomotorium, végrehajtó funkciók közül legalább 
hármat) vizsgálja különböző pszichológiai eljárásokkal és tesztekkel, melyek eredményeit komplex, írásos 
vélemény formájában összegzi és értelmezi. Az eljárás tartalmazza a klinikai szakpszichológus által 
szabadon megválasztott tesztvizsgálatok elvégzését és dokumentálását is. Végezheti klinikai 
szakpszichológus, neuropszichológus. 
Időigénye legalább: 60 perc. 

Elszámolási lehetőség: egy hónapon belül max. 4-szer, majd 1 éven belül nem ismételhető 
Kizárva: 19212; 19213; 19214; 1929A; 1929B; 1929C; 1929F; 1929H; 19305; 1930A; 19331; 
19332; 19333 

 
19212 Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat 

A kognitív funkciók (figyelem, észlelés, memória, tanulás, nyelvi funkciók, komplex vizuális-téri 
információfeldolgozás, gondolkodás, pszichomotorium, végrehajtó funkciók), illetve készségek 
problémaorientált, neuropszichológiai eljárásokkal és/vagy tesztmódszerekkel történő vizsgálata, melyek 
eredményét komplex, írásos vélemény formájában összegzi és értelmezi. Az eljárás tartalmazza a 
tesztvizsgálatok elvégzését is. 
Időigénye legalább: 40 perc. 

 Elszámolási lehetőség: évente legfeljebb 1 
 Kizárva: 19211; 19213; 19214; 1929A; 1929B; 1929C; 1929F; 1929H; 19305; 1930A; 19331; 
 19332; 19333” 
 
2. Az R3. 3. melléklet „1929A Lurija-Nebraska-féle neuropszichológiai próba” 
megjelölésű része helyébe a következő rész lép: 
„1929A Lurija-Nebraska-féle neuropszichológiai próba 

 Standardizált tesztbattéria a motoros funkciók, érzékelés, beszédmegértés, írás, olvasás, számolás, 
memória, intelligencia neuropszichológiai mennyiségi és minőségi értékelésére. 

  Kizárva: 19211; 19212” 
 
3. Az R3. 3. melléklet „1929B Afázia neuropszichológiai próba I. (Lurija)” megjelölésű 
része helyébe a következő rész lép: 
„1929B Afázia neuropszichológiai próba I. (Lurija) 

 A beszéd/nyelv rendszerszerű neurolingvisztikai és pszicholingvisztikai elemzése az ép és károsodott 
összetevők kimutatására. 

  Kizárva: 19211; 19212” 
 
4. Az R3. 3. melléklet „1929C Afázia neuropszichológiai próba II.” megjelölésű része 
helyébe a következő rész lép: 
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„1929C Afázia neuropszichológiai próba II. 
 Standardizált tesztbattéria alkalmazása az afázia típusának megállapítására (Láng I.-féle vizsgálat 

Western Aphasia Test magyar változata). 
  Kizárva: 19211; 19212” 
 
5. Az R3. 3. melléklet „1929F DCS-Hill-féle agykárosodás diagnosztikai teszt” megjelölésű 
része helyébe a következő rész lép: 
„1929F DCS-Hill-féle agykárosodás diagnosztikai teszt 
 Cerebrális-kortikális károsodottságon alapuló teljesítménydeficit mérésére szolgáló teszt, mely 

gyakorolható tanulási feladatban, 5 féle funkciónívót, illetve deficitminőség mérését teszi lehetővé: 
alakérzékelés, tárolás, reprodukció és motoros átvitel, figyelem és tanulékonyság mérését teszi lehetővé. 

  Kizárva: 19211; 19212” 
 
6. Az R3. 3. melléklet „1929H Módosított mini mental state” megjelölésű része helyébe a 
következő rész lép: 
„1929H Módosított mini mental state 
 Kortikális, szubkortikális funkciók, kognitív működés vizsgálatára szolgáló, strukturált tesztvizsgálat, 

orientációs támpontokkal. 
  Kizárva: 19211; 19212” 
 
7. Az R3. 3. melléklet „19305 Mentális funkció vizsgálat Benton A forma szerint” 
megjelölésű része helyébe a következő rész lép: 
„19305 Mentális funkció vizsgálat Benton A forma szerint 
 Vizuális emlékezet- és intelligencia vizsgálat, melyben 60 tesztlap egyenkénti expozíciója után a 

betegnek fel kell ismernie, illetve le kell rajzolnia a látott vonal-alakzatokat. 
  Kizárva: 19211; 19212” 
 
8. Az R3. 3. melléklet „1930A Memória teszt 15 szó-15 kép” megjelölésű része helyébe a 
következő rész lép: 
„1930A Memória teszt 15 szó-15 kép 
 Komplex emlékezet-vizsgálati teszt, melyben 15 szó és 15 kép ötször megismételt expozíciója nyomán 

kialakult tanulás mértékének azonnali és 24 óra múltán történő megállapítása folyik. 
  Kizárva: 19211; 19212” 
 
9. Az R3. 3. melléklet „19331 Révész-Nagy-féle figyelemvizsgálat” megjelölésű része helyébe 
a következő rész lép: 
„19331 Révész-Nagy-féle figyelemvizsgálat 
 A beteg figyelmi terhelhetőségének, koncentrációképessége változásának mérése a 10 percen át tartó 

figyelmi-számolásos feladat megoldása során, teljesítményének összehasonlítása az átlag-
populációéval. 

  Kizárva: 19211; 19212; 19332; 19333” 
 

10. Az R3. 3. melléklet „19332 Pieron-féle figyelemvizsgálat” megjelölésű része helyébe a 
következő rész lép: 
„19332 Pieron-féle figyelemvizsgálat 

 A beteg figyelmi teljesítményének és monotónia-toleranciájának standardizált, kvantitatív vizsgálata, 
nagymennyiségű vizuális inger megkülönböztetése alapján. 

  Kizárva: 19211; 19212; 19331; 19333” 
 

11. Az R3. 3. melléklet „19333 d2 figyelemvizsgálat” megjelölésű része helyébe a következő 
rész lép: 
„19333 d2 figyelemvizsgálat 

 A beteg figyelmi teljesítményének kvalitatív és kvantitatív vizsgálata, standardizált teszt segítségével. 
  Kizárva: 19211; 19212; 19331; 19332” 
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12. Az R3. 3. melléklet „19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés” megjelölésű része 
helyébe a következő rész lép: 
„19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 Hozott dokumentáció és ennek célzott vizsgálatokkal való kiegészítése alapján a beteg elveszett 
képességeinek feltárása és ennek megfelelően foglalkoztatási terv készítése. 

  Elszámolási lehetőség (maximum): 2 héten belül nem ismétlődhet” 
 
13. Az R3. 3. melléklet „2142A HDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel” 
megjelölésű része helyébe a következő rész lép: 
„2142A HDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel 

 HDL koleszterin direkt módszerrel történő meghatározása. 
  Elszámolási lehetőség (maximum): 2 héten belül nem ismétlődhet 
  Kizárva: 42149” 

 
14. Az R3. 3. melléklet „21651 Etilalkohol meghatározása enzimatikus módszerrel” 
megjelölésű része helyébe a következő rész lép: 
„21651 Etilalkohol meghatározása enzimatikus módszerrel 

 Etilalkohol meghatározása enzimatikus módszerrel. 
 
  A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási 

tevékenységi körében rendelheti. 
  Elszámolási lehetőség (maximum): ürülés követése esetén 3” 
 

15. Az R3. 3. melléklet „22042 Albumin meghatározása immun módszerrel vizeletben” 
megjelölésű része helyébe a következő rész lép: 
„22042 Albumin meghatározása immun módszerrel vizeletben 

 Albumin meghatározása vizeletben, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel.”  
 
16. Az R3. 3. melléklet „24021 T4 szabad frakció meghatározása” és „24031 T3 szabad 
frakció meghatározása” megjelölésű része helyébe a következő részek lépnek: 
„24021 T4 szabad frakció meghatározása 
 A szabad tiroxin (T4) frakció meghatározása szérumban, immunoassay-vel. 
 
  Az alapellátás orvosa csak akkor rendelheti, illetve a laboratórium akkor végezheti, ha a TSH 

(24061-es vizsgálat) értéke 0,5-2,5 mIU/l tartományon kívül esik. 
  Elszámolási lehetőség (maximum): 1 hónapon belül nem ismétlődhet 
 
24031 T3 szabad frakció meghatározása 
 A szabad trijódtironin (T3 frakció) koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay-vel. 
 
  Az alapellátás orvosa csak akkor rendelheti, illetve a laboratórium akkor végezheti, ha a TSH 

(24061-es vizsgálat) értéke 0,5-2,5 mIU/l tartományon kívül esik. 
  Elszámolási lehetőség (maximum): 1 hónapon belül nem ismétlődhet” 
 
17. Az R3. 3. melléklet „24061 Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv 
meghatározása” megjelölésű része helyébe a következő rész lép: 
„24061 Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása 

 A TSH koncentráció meghatározása szérumban immunoassay módszerrel, melynek funkcionális 
szenzitivitása <0,02 mU/I. 

 
  Alapellátás orvosa maximum egyet rendelhet. 
  Elszámolási lehetőség (maximum): terheléses vizsgálat esetén 5; stimulációs teszt esetén 5; 1 

hónapon belül nem ismétlődhet 
  Kizárva: 42170” 

 
18. Az R3. 3. melléklet „26631 Rheuma faktor meghatározása (Waaler-Rose)”, „26632 
Rheuma faktor izotípus meghatározása”, „26640 Rheuma faktor kvantitatív 
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meghatározása, immunkémiai módszerrel” megjelölésű része helyébe a következő részek 
lépnek: 
„26631 Rheuma faktor meghatározása (Waaler-Rose) 
 Rheuma faktor meghatározása (Waaler-Rose). 
  Kizárva: 26632; 26640 
26632 Rheuma faktor izotípus meghatározása 
 Izotípusonként egy meghatározás számolható el. 
 
  A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási 

tevékenységi körében rendelheti. 
  Elszámolási lehetőség: mintánként 3 
  Kizárva: 26631 
26640 Rheuma faktor kvantitatív meghatározása, immunkémiai módszerrel 
 Rheuma faktor kvantitatív meghatározása, immunkémiai módszerrel. 
  Kizárva: 26631” 
 
19. Az R3. 3. melléklet „26780 IgG meghatározása”, „26788 IgA meghatározása”, „2678A 
IgM meghatározása”, „2678C IgE meghatározása”, „2678D IgD meghatározása” 
megjelölésű része helyébe a következő részek lépnek: 
„26780 IgG meghatározása 

 Szérumból vagy liquorból végezhető a meghatározás, immunturbidimetriás, immunefelometriás 
módszerrel. 

  Elszámolási lehetőség: több testnedv esetén 2; 1 hónapon belül nem ismétlődhet 
   

26788 IgA meghatározása 
 Szérumból vagy liquorból végezhető a meghatározás, immunturbidimetriás, immunefelometriás 

módszerrel. 
  Elszámolási lehetőség: több testnedv esetén 2; 1 hónapon belül nem ismétlődhet 
  
2678A IgM meghatározása 
 Szérumból vagy liquorból végezhető a meghatározás, immunturbidimetriás, immunefelometriás 

módszerrel. 
  Elszámolási lehetőség: több testnedv esetén 2; 1 hónapon belül nem ismétlődhet 
   
2678C IgE meghatározása 
 IgE meghatározása immunoassay-vel. 
 
  A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási 

tevékenységi körében rendelheti. 
  Elszámolási lehetőség: több testnedv esetén 2; 1 hónapon belül nem ismétlődhet 
   
2678D IgD meghatározása 
 IgD meghatározása immunoassay-vel. 
 

  A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási 
tevékenységi körében rendelheti. 

  Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet” 
 

20. Az R3. 3. melléklet „42120 * Phenylketonuria szűrés” megjelölésű része helyébe a 
következő rész lép: 
„42120 * Phenylketonuria szűrés 
 A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését 

szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM 
rendelet által előírt újszülöttkori szűrővizsgálat. 

  Elszámolási lehetőség: 0-1 éves korig 
  Kizárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11055; 11056; 11057; 11058; 11059; 11060; 

11301; 11302; 42143” 
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21. Az R3. 3. melléklet „42140 * Galactosaemia szűrés” és „42141 * Galactosaemia szűrés 
ELISA vizsgálattal” megjelölésű része helyébe a következő részek lépnek: 
„42140 * Galactosaemia szűrés 
 A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését 

szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM 
rendelet által előírt újszülöttkori szűrővizsgálat. 

  Elszámolási lehetőség: 0-1 éves korig 
  Kizárva: 42141 
 
42141 * Galactosaemia szűrés ELISA vizsgálattal 
 Galactosaemia szűrés ELISA vizsgálattal újszülötteknél. A kötelező egészségbiztosítás keretében 

igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és 
a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt újszülöttkori 
szűrővizsgálat. 

  Kizárva: 42140” 
 

22. Az R3. 3. melléklet „42142 * Gal - 1 -PUT kimutatása” és „42143 * Anyagcsere-
betegségek szűrése tömegspektográfiás vizsgálattal” megjelölésű része helyébe a 
következő részek lépnek: 
„42142 * Gal - 1 -PUT kimutatása 
 A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését 

szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM 
rendelet által előírt újszülöttkori szűrővizsgálat. 

  Elszámolási lehetőség: Csak a következő vizsgálatok pozitivitása esetén számolható el: 
42140, 42141. 

 
42143 *Anyagcsere-betegségek szűrése tömegspektográfiás vizsgálattal 
 TANDEM tömegspektrometriás módszer az öröklött anyagcserebetegségek diagnosztikájában. A 

kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését 
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM 
rendelet által előírt újszülöttkori szűrővizsgálat. 

  Kizárva: 24770; 42120” 
 

23. Az R3. 3. melléklet „42160 * Biotinidase hiány szűrése” és „42161 * Biotinidase hiány 
szűrése ELISA módszerrel” megjelölésű része helyébe a következő részek lépnek: 
„42160 * Biotinidase hiány szűrése 
 A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését 

szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM 
rendelet által előírt újszülöttkori szűrővizsgálat. 

  Kizárva: 42161 
 
42161 * Biotinidase hiány szűrése ELISA módszerrel 
 Biotinidase hiány szűrése ELISA módszerrel újszülötteknél. A kötelező egészségbiztosítás keretében 

igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és 
a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt újszülöttkori 
szűrővizsgálat. 

  Kizárva: 42160” 
 
24. Az R3. 3. melléklet „42162 Kreatinin meghatározása” megjelölésű része helyébe a 
következő rész lép: 
„42162 Kreatinin meghatározása 

 A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését 
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM 
rendelet által előírt szűrővizsgálat.”  

 
25. Az R3. 3. melléklet „42170 * Hypothyreosis szűrés” megjelölésű része helyébe a 
következő rész lép: 
„42170 * Hypothyreosis szűrés 
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 A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését 
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM 
rendelet által előírt újszülöttkori szűrővizsgálat. 

  Kizárva: 24061” 
 

26. Az R3. 3. melléklet „42600 Nőgyógyászati szűrővizsgálat” megjelölésű része helyébe a 
következő rész lép: 
„42600 Nőgyógyászati szűrővizsgálat 

 Bimanuális vizsgálattal egybekötött citológiai kenetvétel, amely nem tartalmazza a kenet mikroszkópos 
vizsgálatát. 

  Elszámolási lehetőség (maximum): 3 éven belül nem ismétlődhet 
  Kizárva: 81869; 81870” 
 
27. Az R3. 3. melléklet „5377F Pacemaker funkció műszeres értékelése” megjelölésű része 
helyébe a következő rész lép: 

 
„5377F Pacemaker funkció műszeres vizsgálata vagy a beültethető szívmonitor (ILR) adatainak 
értékelése 

A pacemaker feszültségének, illetve egyéb műszaki paramétereinek értékelése, vagy a beültethető 
szívmonitor (ILR) adatainak értékelése” 

 
28. Az R3. 3. melléklet „81863 Molluscum eltávolítása (több mint 6 db egyidőben)” 
megjelölésű része helyébe a következő rész lép: 
„81863 Molluscum eltávolítása (több mint 6 db egyidőben) 

 Molluscum contagiosum tartalmának kiürítése, megnyitása tűvel, exprimálás comedo nyomóval, majd 
vérzéscsillapítás és sebkötözés.” 

 
29. Az R3. 3. melléklete a „81864 Urticaria (fizikai) kiváltása vizsgálatonként” 
megjelölésű részt követően a következő részekkel egészül ki: 
„81869 Molluscum eltávolítása (max. 6 db egy időben) 

 Molluscum contagiosum tartalmának kiürítése, megnyitása tűvel, exprimálás comedo nyomóval, majd 
vérzéscsillapítás és sebkötözés. 

 
81870 A testfelszín kezelése Dithranollal 

 A bőrfelszín kezelése dithranollal, majd fél-egy óra múlva az anyag eltávolítása fürdéssel. 
  Elszámolási lehetőség (maximum): testtájékonként 1; megjelenésenként 4” 
 

30. Az R3. 3. melléklet „83710 Gerincfűző rendelés” megjelölésű része helyébe a következő 
rész lép: 
„83710 Orthesis rendelése 

 A beteg vizsgálata után orthesis felírása vényre. 
  Elszámolási lehetőség (maximum): 1 éven belül nem ismétlődhet 
 

31. Az R3. 3. melléklet „85660 Protézis, orthesis revíziója” megjelölésű része helyébe a 
következő rész lép: 
„85660 Protézis, orthesis revíziója 

 Az elkészült segédeszköz megfelelőségének megítélése a meghatározott cél szempontjából. A szükséges 
korrekciók megtervezése. 

  Elszámolási lehetőség (maximum): segédeszközönként, vagy eszközönként 1” 
 

32. Az R3. 3. melléklet „86240 Szinkron Balneofototerápiás kezelés (SBP)” megjelölésű 
része helyébe a következő rész lép: 
„86240 Szinkron Balneofototerápiás kezelés (SBP) 

 10%-os, 37 °C-os Holt-tengeri sóoldatban való fürdés közben (szinkron), szűk spektrumú, 311 nm 
hullámhosszúságú UV-B (narrow-band, komputer szabályozta) besugárzás. A kezelés a psoriasis nem 
exsudatív formájában alkalmazható. Egy beteg kezelési ideje átlagosan 30 perc. A 86213 "Erytema 
küszöb meghatározása" az első kezelés alkalmával elszámolható. Jelentheti: bőrgyógyászat, ha a 
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tevékenységre az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP) szerződéssel 
rendelkezik. 

  Elszámolási lehetőség (maximum): évente legfeljebb 50; megjelenésenként 2 
  Kizárva: 86202; 86210; 86211; 86212; 86214; 86215” 

 
33. Az R3. 3. melléklete a „93493 Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása” 
megjelölésű részt követően a következő részekkel egészül ki: 
„93601 Standardizált állóképességi teszt (pl. járástesztek, akaratlagos apnoe idő, stb.) végzése 

 Standardizált módon végzett nem eszközös állóképességi teszt végzése. Dokumentálandó a pulzusválto-
zás és a kifáradás mértéke (Borg skála), valamint a teszt típusától függően az állóképességet jellemző 
paraméter (idő, távolság). 

 
93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

 A beteg állapotát leíró, szakmai irányelvben, protokollban rögzített betegségspecifikus teszt dokumen-
tált kitöltése (kizárólag biológiai terápiákban és rehabilitációban) 

  Elszámolási lehetőség (maximum): évente legfeljebb 2 
 
93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

 A beteg orvosi vizsgálata alapján, a társadalmbiztosítás által nem támogatott, egyedi elbírálású segéd-
eszköz kiválasztása, a beteg felvilágosítása, a szükséges dokumentáció elkészítése, iratok postázása az 
OEP-nek. 

  Elszámolási lehetőség (maximum): évente legfeljebb 1 
 
93607 Kívülről programozható működésű, bőr alá implantált gyógyszeradagoló eszköz programozása 

 Bőr alá beültetett gyógyszeradagoló eszköz (pl. baclofen pumpa) kontrollálása, szükség szerinti átprog-
ramozása. 

 
93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

 A beteg számára szükséges, felírásra kerülő segédeszköz használatának alkalmasságára szolgáló teszt 
felvétele (pl. Russek skála, 10 m járásidő stb). 

 
93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

 A beteg képességeinek célzott felmérése és tanácsadás munkapszichológus által a további munkavégzés 
lehetőségének céljából, a beteg korábbi előzményeinek, képzettségének, tapasztalatainak és érdeklődé-
sének figyelembevételével. 

  Elszámolási lehetőség (maximum): évente legfeljebb 1” 
 
34. Az R3. 3. melléklet „96212 Averziós kezelés drog addikció esetén” megjelölésű része 
helyébe a következő rész lép: 
„96212 Averziós kezelés drog addikció esetén 
 A megvonás tüneteinek rendszeres monitorizálása, a megvonás tüneteinek csökkentését célzó terápia 

beállítása, az esetleges konvulziók gyógyszeres profilaxisa. 
  Kizárva: 19200; 19201; 19202; 19214; 96213” 
 
35. Az R3. 3. melléklet „96213 Detoxikáló, abstineáló, abstinentia fenntartó kezelés” 
megjelölésű része helyébe a következő rész lép: 
„96213 Detoxikáló, abstineáló, abstinentia fenntartó kezelés 
 Valamely pszichotrop szer megvonását követő klinikai kép detektálása, a laboratóriumi adatok 

mérlegelése, a tünetcsökkentő és absztinenciát fenntartó terápiák beállítása, monitorozása. Az 
absztinencia fenntartásához szükséges motiváció kialakítása, erősítése pszichiáter vagy addiktológus 
szakorvos által. 

  Kizárva: 19214; 96212” 
 
36. Az R3. 3. melléklet „99991 Kiegészítő pont gyógyszerterhelésért” megjelölésű része 
helyébe a következő rész lép: 
„99991 Kiegészítő pont gyógyszerterhelésért 

A gyógyszeres terhelés egy olyan eljárás, amely során az emberi szervezetet vagy valamelyik 
szervrendszerét, szervét vagy működését valamilyen anyagnak a szervezetbe juttatásával a nyugalmi 
állapotától eltérő módon terheljük. A terhelésre használt anyag lehet gyógyszer, de egyéb, a szervezet 
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működését befolyásoló egyéb anyag is. Az adott vizsgálatnak szerepelnie kell a vonatkozó és érvényes 
szakmai ajánlásban vagy protokollban.  
A „Kiegészítő pont gyógyszerterhelésért” beavatkozás olyan vizsgálat mellett számolható el, amely 
megnevezésében vagy szabálykönyvi leírásában a gyógyszeres terhelés, farmakodinámiás teszt vagy 
provokáció meghatározás nem szerepel és amely vizsgálat önmagában, terhelés nélkül is végezhető, de 
a terheléssel további információk nyerhetők. A terhelésként beadott szer megnevezését és mennyiségét a 
betegnek kiadott leleten és a helyben maradó beteg dokumentációban is szerepeltetni kell. A leletnek a 
terhelés előtti és utáni vizsgálati eredményt és a terhelésből levont következtetést is tartalmaznia kell.” 

  Együtt: 12452; 17102; 17111; 89611; 89614” 
 

37. Hatályát veszti az R3. 3. mellékletének „21011 Fenilalanin mennyiségi meghatározása 
szérumban”, „21012 Fenilalanin kimutatása (Guthrie)”, „21018 Alfa2-makroglobulin 
meghatározása”, „21019 Alfa1-savi glikoprotein meghatározása”, „21046 Retinol kötő 
fehérje meghatározása”, „21047 Fibronektin meghatározás”, „21140 Kreatin 
meghatározása”, „21200 Oxigén résznyomás mérése”, „21321 Galaktóz kimutatása vérben 
(Guthrie-teszttel)”, „21340 Mucopolysaccharid meghatározása szérumban”, „21341 * 
Mucopolysaccharidózis profil meghatározás”, „21390 Fruktóz meghatározása”, „2141A 
Zsírsav profil meghatározása, gázkromatográfiával”, „21421 HDL koleszterin 
meghatározása, precipitációs módszerrel”, „2160A B1 vitamin meghatározása”, „2160B 
B6 vitamin meghatározása”, „21621 E vitamin meghatározása”, „21622 K vitamin 
meghatározása”, „21633 Disopyramid meghatározása”, „2163J Isonicid meghatározása 
HPLC-vel vagy immunoassay-vel”, „2163K Rifampicin meghatározása HPLC-vel vagy 
immunoassay-vel”, „2163M Netilmicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel”, 
„2163R Koffein meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel”, 
„2163S Antimycoticumok meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel”, „2163X 
Brómkarbamid meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel”, „21650 Etilalkohol 
meghatározása kromatográfiás módszerrel”, „2169D Glutetimid meghatározása 
kromatográfiás módszerrel”, „21710 Epesavak meghatározása”, „22000 Aminosav vagy 
származékának kimutatása vizeletből”, „22041 Mikroalbuminuria kimutatása vizeletből, 
immunológiai módszerrel”, „22051 Haemoglobin mennyiségi meghatározás vizeletben, 
spektrofotometriásan”, „22100 Ammónia meghatározása vizeletben”, „22123 Kromogének 
differenciálása (Watson-Schwartz próba)”, „22138 Porfirin származékok 
rétegkromatográfiás vizsgálata”, „22203 Cukrok kromatográfiás vizsgálata vizeletben”, 
„22210 Galaktóz kémiai kimutatása vizeletből”, „22220 Mucopolysaccharid kimutatása 
vizeletből”, „22290 Dulcit kimutatása vizeletből”, „22340 Vas meghatározása vizeletben”, 
„22843 Nátrium meghatározása egyéb testnedvekben”, „22844 Kálium meghatározása 
egyéb testnedvekben”, „22852 Citromsav meghatározása ejakulátumban”, „22861 
Magzatvíz üledék vizsgálata”, „22862 Lecitin/szfingomielin arány mérése magzatvízben”, 
„23001 Próbareggeli titrálása”, „23002 Próbareggeli végzése”, „23023 Indirekt pancreas 
funkciós vizsgálat”, „23030 pH szenzoros savelválasztás vizsgálat”, „23100 Duodenum 
nedv üledékének vizsgálata”, „23120 D-xilóz-terhelési próba”, „23151 Diszacharid 
tolerancia próba”, „23314 Proinzulin meghatározása”, „23460 Addis szám 
meghatározása”, „24032 T3 reverse frakció meghatározása”, „24060 Thyreoidea-
Stimuláló Hormon (TSH) meghatározása”, „24122 Luteinizáló Hormon Releasing Faktor 
meghatározás”, „24180 Endothelin meghatározása”, „24182 Oxytocin meghatározása”, 
„24221 18-OH kortikoszteron meghatározása”, „24223 18-OH dezoxikortikoszteron 
meghatározása”, „24226 Dexamethason supressziós teszt (DST)”, „24316 Szérum 
dopamin-béta-hidroxiláz aktivitás”, „24318 Hisztamin szint meghatározása”, „24323 Totál 
ösztrogén szint meghatározása szérumban”, „24325 Ösztriol meghatározása egyéb 
testnedvekben”,  „24331 Pregnandiol meghatározása”, „24332 Human placenta laktogen 
meghatározása szérumban”, „24391 6-keto-prosztaglandin F1alfa meghatározás”, „24397 
Leukotrien meghatározása”, „2439C Trombocita 5HT koncentráció”, „2439D Trombocita 
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3H-Imipramin kötés”, „2439E Trombocita 3H-Paroxetin kötés”, „2439F Trombocita 
5HT2 receptor kötés”, „24410 Szabad 18-OH-Kortikoszteron meghatározása vizeletben”, 
„24411 Szabad 18-OH-Dezoxikortikoszteron meghatározása vizeletben”, „24421 
Tetrahidro-aldoszteron meghatározása vizeletben”, „24422 Szabad aldoszteron 
meghatározása vizeletben”, „24423 Aldoszteron-18-glukuronid meghatározása 
vizeletben”, „24424 Összes katekolamin meghatározása vizeletből”, „24430 Totál 
ösztrogén szint meghatározása vizeletben”, „24480 17-Ketoszteroid meghatározása”, 
„24493 5-HIAA (5-OH-indolecetsav) kimutatása vizeletből”, „24502 Alfa-HBDH 
meghatározás”, „24503 LDH1 izoenzim meghatározása”, „24581 Glutamát dehidrogenáz 
meghatározása”, „24680 Gal-1-PUT kimutatása”, „24701 Alfa-amiláz izoenzim 
meghatározása”, „24730 Savas foszfatáz meghatározása (AcP) ”, „24732 Prosztata savas 
foszfatáz meghatározása”, „24781 5-Nukleotidáz meghatározása”, „24790 Biotinidáz hiány 
kimutatása”, „24800 Fruktóz-difoszfát-aldoláz meghatározása”, „2480B Porfobilinogen 
dezamináz meghatározása”, „2480C Uroporfirinogen dekarboxiláz aktivitás mérése”, 
„24810 Argino-szukcinát-liáz meghatározása”, „24895 Elasztáz meghatározása”, „24900 
pH mérése testnedvekben”, „25450 Vírus izolálás tojásban, továbboltásonként”, „25460 
Vírus izolálás szopós egéren”, „25470 Vírus izolálás embrió sejten, továbboltással”, „25791 
Galaktóz mikrobiológiai kimutatása vizeletből”, „26254 Streptococcus hialuronidáz AT 
meghatározása”, „26255 Streptococcus NADase AT meghatározása”, „26256 
Staphylotoxin AT meghatározása”, „2626C Gyorsított vírusizolálás IF kimutatással”, 
„26396 Rabies (Lyssa) vírus AG kimutatása”, „26420 Limfocita transzfer vizsgálata”, 
„26530 Blokkoló antitest kimutatása”, „2655T Szabadgyök termelés vizsgálata, teljes vér 
kemilumineszcenciával”, „26606 C4 nephritis faktor kimutatása”, „2661D Inzulin receptor 
elleni antitest kimutatása”, „2661Z T3 elleni antitest kimutatása”, „26622 Mucin-like 
cancer antigén (MCA) ”, „26624 CA 50”, „26628 Breast cancer mucin (BCM) ”, „2662J 
AFP meghatározása magzatvízben”, „26630 Rheuma faktor szemikvantitativ 
meghatározása latex agglutinációval”, „26658 LE-sejt kimutatás”, „26790 Ig elválasztása 
és preparálása ultracentrifugával”, „26805 Nyálkahártya hízósejt vizsgálata Carnoy 
rögzítéssel, ortotoluidin festéssel, morfometriával”, „27095 Cryptococcus antitest 
meghatározása”, „27096 Coccidioides antigén kimutatása”, „27098 Histoplasma antigén 
kimutatása”, „2709A Blastomyces antigén kimutatása”, „27590 Toxoplasma IgM antitest 
meghatározása ”, „27591 Toxoplasma IgG antitest meghatározása”, „28090 Vörösvértest 
enzimek aktivitásának meghatározása”, „28095 Szabadgyökök meghatározása 
gyöktípusonként”, „28127 Vvt hemolízis vizsgálata különböző közegekben”,  „28128 Vvt 
elleni autoantitestek kimutatása”, „28430 Hb-F tartalmú vvt-k kimutatása”, „28431 
Haemoglobin F meghatározása alkáli-rezisztencia alapján”, „28491 Haemoglobin A2 
meghatározása”, „28551 Intrinsic faktor meghatározása”, „28607 Alvadék retrakció 
vizsgálata”, „28611 Heparin tolerancia próba”, „28790 Limfocita subpopuláció 
meghatározás monoclonális antitestekkel”, „28896 * Triptáz szint meghatározás”, „28940 
* Plazmid profil analízis”, „2902X Béta-galaktosidase enzimhiány kimutatása (GM1 
gangliosidosis esetén kiegészítő vizsgálat)”, „2902Y Hexosaminidase enzimhiány 
kimutatása (Sandhoff betegségben kiegészítő vizsgálat)”, „59910 Elváltozás roncsolása”, 
„81830 Forgókefés bőrkoptatás”, „81861 Molluscum eltávolítása (1-3 db egyidőben)”, 
„81862 Molluscum eltávolítása (4-6 db egyidőben)”, „81865 Dithranol kezelés a testfelszín 
10%-áig”, „81866 Dithranol kezelés a testfelszín 10-20%-án”, „81867 Dithranol kezelés a 
testfelszín 21-30%-án”, „81868 Dithranol kezelés a testfelszín 31-40%-án”, „86209 
Fototerápia”, „86216 Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 1-10% bőrfelszín”, „86217 
Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 11-20% bőrfelszín”, „86218 Goeckermann f. 
kátrány-UV kezelés 21-30% bőrfelszín”, „86219 Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 31-
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40% bőrfelszín”, „86230 UV-roncsolás (felületes elváltozás)”, „94887 Szénsavgáz fürdő” 
megjelölésű része. 
  

 
1. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 14a. ponttal egészül ki: 

14a. 59030 Keratotomia, desquamatio 
B0700 Vírusos szemölcsök 
L82H0 Seborrhoeás keratosis 
L97H0 Az alsó végtag fekélye, m.n.o. 
M7210 Bőrkeményedés, tyúkszem 

 
2. Hatályát veszti az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat 16. pontja. 
 

 
Az R3. 5. mellékletben foglalt táblázat 370. sora helyébe a következő sor lép: 
 

(A B 
1. OENO kód Egészségügyi eljárás) 

 
370. 81870 A testfelszín kezelése Dithranollal  

 

 
Az R3. 2. melléklete a 
 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

17193 * Dohányzás leszokás támogatás - kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a 
meghatározása 

O                    O  

 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
        X                                                 17193 

szövegrészt követően a következő szövegrésszel egészül ki: 
 
(OENO kód Cs OENO név 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

17194 * Csoportos dohányzás leszokás támogatása O                    O  

 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 OENO kód2) 
        X                                                 17194 

 

 
Az R3. 3. melléklete a „17193 * Dohányzás leszokás támogatás - kilégzett levegő 
szénmonoxid mértékének a meghatározása” megjelölésű részt követően a következő 
résszel egészül ki: 
„17194 * Csoportos dohányzás leszokás támogatása 

 Tüdőgyógyász vagy szakpszichológus vagy pszichiáter által vezetett 60 perces csoportos leszokás 
támogatás. Minimálisan 5 fő, maximálisan 10 fő részvételével.  

  Elszámolási lehetőség (maximum): 3 hónap alatt 6, évente maximum 10 alkalom” 
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1. Az R4. 2. melléklet „**** 01 013A Degeneratív idegrendszeri betegségek komplex 
átvizsgálással” rész „ÉS BEAVATKOZÁSOK ”A”” pontja a „22701” megjelölésű sorát 
megelőzően a következő sorokkal egészül ki: 
„21041 Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel 
21042 Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben” 
 
2. Az R4. 2. melléklet „**** 01 013A Degeneratív idegrendszeri betegségek komplex 
átvizsgálással” rész „ÉS BEAVATKOZÁSOK ”A”” pontja a „26390” megjelölésű sorát 
megelőzően a következő sorral egészül ki: 
„26030 Komplement kötési reakció /savó /vírus KRR” 
 
3. Az R4. 2. melléklet „**** 01 013A Degeneratív idegrendszeri betegségek komplex 
átvizsgálással” rész „ÉS BEAVATKOZÁSOK ”A”” pontja a „3530B” megjelölésű sorát 
megelőzően a következő sorokkal egészül ki: 
„26701 Fehérje azonosítása immunfixációval 
26780 IgG meghatározása” 
 
4. Az R4. 2. melléklet „**** 01 013A Degeneratív idegrendszeri betegségek komplex 
átvizsgálással” rész „ÉS BEAVATKOZÁSOK ”D”” pontja a „2661C” megjelölésű sorát 
követően a következő sorokkal egészül ki: 
„26650 Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) kimutatása 
26652 Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) mennyiségi meghatározása” 
 
5. Az R4. 2. melléklet „**** 01 014A Sclerosis multiplex komplex vizsgálattal” rész „ÉS 
BEAVATKOZÁSOK ”A”” pontja a „22701” megjelölésű sorát megelőzően a következő 
sorokkal egészül ki: 
„21041 Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel 
21042 Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben” 
 
6. Az R4. 2. melléklet „**** 01 014A Sclerosis multiplex komplex vizsgálattal” rész „ÉS 
BEAVATKOZÁSOK ”A”” pontja a „25065” megjelölésű sorát követően a következő sorral 
egészül ki: 
„26030 Komplement kötési reakció /savó /vírus KRR” 
 
7. Az R4. 2. melléklet „**** 01 014A Sclerosis multiplex komplex vizsgálattal” rész „ÉS 
BEAVATKOZÁSOK ”A”” pontja a „26392” megjelölésű sorát követően a következő 
sorokkal egészül ki: 
„26701 Fehérje azonosítása immunfixációval 
26780 IgG meghatározása” 
 
8. Az R4. 2. melléklet „**** 01 015D Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), 
praecerebralis érelzáródással, rtPA kezeléssel” rész „BEAVATKOZÁSOK ”C”” pontjában a 
„06066” megjelölésű sor helyébe a következő sor lép: 
„06042 Alteplase” 
 
9. Az R4. 2. melléklet „**** 01 029C Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, 
tumorainak endovascularis műtétei” rész „ÉS BEAVATKOZÁSOK” pontja az „5387B” 
megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki: 
„5387C Carotideo-cavernosus fistula endovasc. embolisatioja” 
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10. Az R4. 2. melléklet „**** 01 029D  Fej, nyak, központi idegrendszer 
érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei, speciális intracranialis műtéttel” 
rész „BETEGSÉGEK ”A”” pontja a „D1820” megjelölésű sorát megelőzően a következő 
sorokkal egészül ki: 
„C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
D1800 Haemangioma, bármely lokalizációban 
D1801 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája” 
 
11. Az R4. 2. melléklet „**** 01 029D  Fej, nyak, központi idegrendszer 
érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei, speciális intracranialis műtéttel” 
rész „BETEGSÉGEK ”A”” pontja a „Q2883” megjelölésű sorát követően a következő sorral 
egészül ki: 
„Q2884 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége – lumbosacralis” 
 
12. Az R4. 2. melléklet „**** 01 029D  Fej, nyak, központi idegrendszer 
érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei, speciális intracranialis műtéttel” 
rész „BEAVATKOZÁSOK ”D”” pontja az „5387B” megjelölésű sorát követően a következő 
sorral egészül ki: 
„5387C Carotideo-cavernosus fistula endovasc. embolisatioja” 
 
13. Az R4. 2. melléklete a következő „**** 01 029E”, „**** 01 029F” és „**** 01 029G” 
megjelölésű résszel egészül ki: 
„**** 01 029E Endovascularis aneurysma műtétek áramlásmódosítással a központi idegrendszer 

erein 
BETEGSÉGEK 

I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból 
I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából 
I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból 
I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból 
I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból 
I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból 
I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból 
I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált 
I6711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája 
I6712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája 
I6713 Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája 
I6714 Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája 
I6715 Artéria vertebralis és ágai nem rupturált aneurysmája 
I6716 Artéria basilaris nem rupturált aneurismája 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
5387G Intracranialis aneurysma endovascularis műtéte áramlásmódosítással 

ÉS ESZKÖZÖK 
01170 1 v. 2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez 
01171 Drót vezérelt femorocerebr. mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz 
01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz 
01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához 
01177 Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához 
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához 
01181 Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására 

ÉS ESZKÖZÖK 
0117A Sűrűfonatú öntáguló intracranialis stent 
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  **** 01 029F Intracranialis PTA 
BETEGSÉGEK 

I6501 Az arteria vertebralis intracranialis elzáródása vagy szűkülete 
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete 
I6521 Az arteria carotis intracranialis elzáródása vagy szűkülete 
I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete 
I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete 
I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete 
I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete 
I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete 
I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
33933 Intracranialis superselectiv thrombolysis 
53958 Intracranialis percutan transluminalis angioplastica 

ÉS ESZKÖZÖK 
01170 1 v. 2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez 
01171 Drót vezérelt femorocerebr. mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz 
01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz 
01177 Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához 
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához 
01179 Intraart. alk. fibrinolyticum intracran. ér superselect. fibrinolysiséhez 

  **** 01 029G Nyaki PTA 
BETEGSÉGEK 

I6502 Az arteria vertebralis extracranialis elzáródása vagy szűkülete 
I6522 Az arteria carotis extracranialis elzáródása vagy szűkülete 
I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53961 Nyaki percutan transluminaris angioplastica 

ÉS ESZKÖZÖK 
01170 1 v. 2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez 
01171 Drót vezérelt femorocerebr. mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz 
01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz 
01182 Vasculáris stent nyaki nagyerek angioplasztikájához 
01183 Ballon katéter nyaki nagyerek angioplasztikájához 
01184 Distális védőeszköz nyaki nagyerek angioplasztikájához” 
 
14. Az R4. 2. melléklet „**** 04 1391 Haemodinamikai instabilitással járó akut, 
masszív tüdőembolia kezelése rtPA kezeléssel” rész „BEAVATKOZÁSOK ”C”” pontjának a 
„06066” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
„06042 Alteplase” 
 
15. Az R4. 2. melléklet „**** 05 2091 Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen 
aktivátorral, áthelyezéssel” rész „BEAVATKOZÁSOK ”C”” pontjának a „06066” 
megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
„06042 Alteplase” 
 
16. Az R4. 2. melléklet „**** 05 2092 Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen 
aktivátorral, áthelyezés nélkül” rész „BEAVATKOZÁSOK ”C”” pontjának a „06066” 
megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
„06042 Alteplase” 
 
17. Az R4. 2. melléklete a „**** 06 336Z Oesophagitis, gastroenteritis, nem szövődményes 
fekélyek súlyos társult betegséggel” részt megelőzően a következő részekkel egészül ki: 
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„**** 06 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális szakában  
 

BETEGSÉGEK "A" 
 

K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt 
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt 
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150cm, jejunosztomával) 
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60cm, részleges vastagbélhiány) 
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30cm, intakt vastagbél) 
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert 

 
BETEGSÉGEK "B" 

 
E4301 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság iniciális szaka 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
 

88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT) 
 

"A" DIAGN. ÉS "B" DIAGN. Társult betegségként ÉS "C" BEAV. 
 

**** 06 300B OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben  
 

BETEGSÉGEK "A" 
 

K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt 
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt 
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150cm, jejunosztomával) 
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60cm, részleges vastagbélhiány) 
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30cm, intakt vastagbél) 
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert 

 
BETEGSÉGEK "B" 

 
E4302 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság krónikus szaka 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
 

88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT) 
 

"A" DIAGN. ÉS "B" DIAGN. Társult betegségként ÉS "C" BEAV. 

**** 06 300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben  

BETEGSÉGEK "A" 

 
K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt 
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt 
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150cm, jejunosztomával) 
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60cm, részleges vastagbélhiány) 
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30cm, intakt vastagbél) 
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert 

BETEGSÉGEK "B" 
 

E4400 Mérsékelt fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
 
88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT) 
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"A" DIAGN. ÉS "B" DIAGN. Társult betegségként ÉS "C" BEAV. 
 

**** 06 300D OPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben  
 

BETEGSÉGEK "A" 
 

K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt 
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt 
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150cm, jejunosztomával) 
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60cm, részleges vastagbélhiány) 
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30cm, intakt vastagbél) 
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert 

 
BETEGSÉGEK "B" 

 
E4410 Enyhe fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
 

88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT) 
 

"A" DIAGN. ÉS "B" DIAGN. Társult betegségként ÉS "C" BEAV. 
 

**** 06 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 2 éves kor alatt  
 

BETEGSÉGEK "A" 
 

K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt 
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt 
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150cm, jejunosztomával) 
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60cm, részleges vastagbélhiány) 
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30cm, intakt vastagbél) 
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert 
 

BETEGSÉGEK "B" 
 

E4302 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság krónikus szaka 

E4400 Mérsékelt fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság 

E4410 Enyhe fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
 

88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT) 
 

"A" DIAGN. ÉS "B" DIAGN. Társult betegségként ÉS "C" BEAV.” 
 
18. Az R4. 2. melléklet „**** 08 3760 Speciális hát-, nyakműtétek” rész „BETEGSÉGEK 
”B”” pontja az „M5120” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki: 
„M8000   Postmenopausalis osteoporosis pathologiás töréssel 
M8080 Egyéb osteoporosis pathologiás töréssel” 
 
19. Az R4. 2. melléklet „**** 08 3770 Nagy hát-, nyakműtétek” rész „BETEGSÉGEK ”B”” 
pontja az „M5120” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki: 
„M8000  Postmenopausalis osteoporosis pathologiás töréssel 
M8080 Egyéb osteoporosis pathologiás töréssel” 
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20. Az R4. 2. melléklet „**** 08 3780 Rutin hát-, nyakműtétek” rész „BETEGSÉGEK 
”B”” pontja az „M5120” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki: 
„M8000  Postmenopausalis osteoporosis pathologiás töréssel 
M8080 Egyéb osteoporosis pathologiás töréssel” 
 
21. Az R4. 2. melléklet „**** 08 3780 Rutin hát-, nyakműtétek” rész 
„BEAVATKOZÁSOK ”D”” pontja az „5810E” megjelölésű sorát követően a következő 
sorral egészül ki: 
„5810K Percutan transpedicularis vertebroplastica” 
 
22. Az R4. 2. melléklet „**** 16 743M Szerzett aplasticus anaemia antithymocyta-
globulin kezeléssel” rész „ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 11 NAPON ÁT)” pont 
címe helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 4 NAPON ÁT)” 
 
23. Az R4. 2. melléklet „**** 99 9520 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés craniotomia 
és gerincműtétek esetén” rész „BEAVATKOZÁSOK” pontja az „5387E” megjelölésű sorát 
követően a következő sorokkal egészül ki: 
„5387F Intracranialis aneurysma endovascularis műtéte 
5387G Intracranialis aneurysma endovascularis műtéte áramlásmódosítással” 
 
24. Az R4. 2. melléklet „**** 99 9570 Kiegészítő HBCs H1N1 influenza gyógyszeres 
kezelésére” rész „ÉS BEAVATKOZÁSOK” pontjában a „98106” megjelölésű sor helyébe a 
következő sor lép: 
„43595 Antivirális kezelés H1N1 influenzafertőzés esetén (ellátási napban, a 9570 HBCS alsó határnapjánál 

jelölt ideig)” 
 
25. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”A”” 
része a „DAGANATOK ”F”” pontot megelőzően a következő ponttal egészül ki: 

„DAGANATOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!” 

 
26. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”A”” 
része a „KEMOTERÁPIÁK ”*R”” pontot követően a következő „KEMOTERÁPIÁK ”*S”” 
és „KEMOTERÁPIÁK ”*T”” ponttal egészül ki: 

„KEMOTERÁPIÁK ”*S” 
7068* Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint 
7137* Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint 
7566* Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint 
7567* Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK ”*T” 
7362* Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint” 
 
27. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”A”” 
része a „BEAVATKOZÁSOK ”*ZZ”” pontot megelőzően a következő pontokkal egészül ki: 

„BEAVATKOZÁSOK ”*VV” 
06036 Bevacizumab 

BEAVATKOZÁSOK ”*WW” 
06013 Gefitinib 

BEAVATKOZÁSOK ”*XX” 
06011 Pemetrexed 
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BEAVATKOZÁSOK ”*YY”” 
06010 Trastuzumab” 
 
28. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”A”” 
részében a 

„([DAG. "F" VAGY DAG. "F1"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. 
"C" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*C") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS 

KEMOT. "*D") 
VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*F") VAGY 

([DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*G") 
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "F" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. 
"*H") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*I") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS 

KEMOT. "*J") 
VAGY ([DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "I3" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. 
"T1" VAGY DAG. "V3" VAGY DAG. "W3"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*L") 

VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*M") 
VAGY (DAG. "V3" ÉS KEMOT. "*N") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*O") VAGY ([DAG. "I" VAGY 

DAG. "L6"] ÉS KEMOT. "*P") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "I3"] ÉS KEMOT. "*R") 
VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*Q" ÉS "F" 
TÍPUSKÉNT "*ZZ")” 
szövegrész helyébe a 

„([DAG. "F" VAGY DAG. "F1"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. 
"C" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*C") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS 

KEMOT. "*D") 
VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*F") VAGY 

([DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*G") 
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "F" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. 
"*H") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*I") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS 

KEMOT. "*J") 
VAGY ([DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1" VAGY DAG. 

"V3" VAGY DAG. "W3"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*L") VAGY (DAG. "U1" ÉS 
KEMOT. "*M") 

VAGY (DAG. "V3" ÉS KEMOT. "*N") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*O" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*XX") 
VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "L6"] ÉS KEMOT. "*P" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*XX") VAGY ([DAG. "I" 

VAGY DAG. "I3"] ÉS KEMOT. "*R" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*WW") 
VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*S" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*T" ÉS 
"F" TÍPUSKÉNT "*VV") VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS 

KEMOT. "*Q" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ")” 
szöveg lép. 
 
29. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959B Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”B”” 
része a „KEMOTERÁPIÁK ”*II”” pontot követően a következő „KEMOTERÁPIÁK ”*JJ”” 
ponttal egészül ki: 

„KEMOTERÁPIÁK ”*JJ” 
7270* Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint” 
 
30. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959B Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”B”” 
része a „BEAVATKOZÁSOK ”*ZZ”” pontot megelőzően a következő ponttal egészül ki: 

„BEAVATKOZÁSOK ”*VV” 
06036 Bevacizumab” 
 
31. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959B Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”B”” 
részében a 

„(DAG. "F" ÉS KEMOT. "*A") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" 
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VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY 
DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*C") 

VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*D") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*E") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. 
"Q" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*F") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*G") VAGY (DAG. "O" ÉS 

KEMOT. "*H") 
VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*I") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*J") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. 

"*K") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*L") VAGY ([DAG. "N" 
VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*M") 

VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*N") VAGY 
([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*O") VAGY (DAG. "V" 

ÉS KEMOT. "*P") 
VAGY (DAG. "S" ÉS KEMOT. "*Q") VAGY (DAG. "W3" ÉS KEMOT. "*R") VAGY (DAG. "F" ÉS 

KEMOT. "*S") 
VAGY ([DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "I3" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. 
"T1" VAGY DAG. "U" VAGY DAG. "V3" VAGY DAG. "W3"] ÉS KEMOT. "*T") VAGY (DAG. "S1" ÉS 

KEMOT. "*U") VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. "*V") 
VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z" VAGY DAG. "Z4"] ÉS KEMOT. "*W") VAGY (DAG. "T" ÉS 

KEMOT. "*X") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*Y") 
VAGY ([DAG. "C1" VAGY DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*Z") VAGY 

([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*AA") 
VAGY ([DAG. "E" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "I1" VAGY DAG. "L5"] ÉS KEMOT. "*BB") VAGY 

([DAG. "E" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*CC") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. 
"O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*DD") 

VAGY (DAG. "W" ÉS KEMOT. "*EE") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "H" VAGY 
DAG. "N" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*FF") 

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. 
"Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*GG") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*HH") 

VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*II" ÉS "F" 
TÍPUSKÉNT "*ZZ")” 
szövegrész helyébe a 
 „(DAG. "F" ÉS KEMOT. "*A") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" 

VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY 
DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*C") 

VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*D") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*E") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. 
"Q" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*F") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*G") VAGY (DAG. "O" ÉS 

KEMOT. "*H") 
VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*I") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*J") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. 

"*K") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*L") VAGY ([DAG. "N" 
VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*M") 

VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*N") VAGY 
([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*O") VAGY (DAG. "V" 

ÉS KEMOT. "*P") 
VAGY (DAG. "S" ÉS KEMOT. "*Q") VAGY (DAG. "W3" ÉS KEMOT. "*R") VAGY (DAG. "F" ÉS 

KEMOT. "*S") 
VAGY ([DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1" VAGY DAG. 

"U" VAGY DAG. "V3" VAGY DAG. "W3"] ÉS KEMOT. "*T") VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*U") 
VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. "*V") 

VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z" VAGY DAG. "Z4"] ÉS KEMOT. "*W") VAGY (DAG. "T" ÉS 
KEMOT. "*X") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*Y") 

VAGY ([DAG. "C1" VAGY DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*Z") VAGY 
([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*AA") 

VAGY ([DAG. "E" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "I1" VAGY DAG. "L5"] ÉS KEMOT. "*BB") VAGY 
([DAG. "E" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*CC") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. 

"O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*DD") 
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VAGY (DAG. "W" ÉS KEMOT. "*EE") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "H" VAGY 
DAG. "N" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*FF") 

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. 
"Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*GG") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*HH") VAGY (DAG. "F" ÉS 

KEMOT. "*JJ" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV") 
VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*II" ÉS "F" 

TÍPUSKÉNT "*ZZ")” 
szöveg lép. 
 
32. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959C Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”C”” 
része a „KEMOTERÁPIÁK ”*LL”” pontot követően a következő „KEMOTERÁPIÁK 
”*MM”” és „BEAVATKOZÁSOK ”*VV”” ponttal egészül ki: 

„KEMOTERÁPIÁK ”*MM” 
7515* Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX4 protokoll szerint 

BEAVATKOZÁSOK ”*VV” 
06036 Bevacizumab” 
 
33. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959C Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”C”” 
részében a 

„([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "I"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. 
"F1"] ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*C") 
VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*D") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*E") VAGY 

([DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*F") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*G") 
VAGY (DAG. "D" ÉS KEMOT. "*H") 

VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*I") VAGY ([DAG. "R" VAGY DAG. "R3"] ÉS KEMOT. "*J") VAGY 
(DAG. "R3" ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*L") VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*M") 
VAGY ([DAG. "E" VAGY DAG. "F" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. 

"*N") VAGY (DAG. "W3" ÉS KEMOT. "*O") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*P") 
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "H"] ÉS KEMOT. "*Q") VAGY 

([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*R") VAGY (DAG. 
"U1" ÉS KEMOT. "*S") 

VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z" VAGY DAG. "Z4"] ÉS KEMOT. "*T") VAGY (DAG. "W" ÉS 
KEMOT. "*U") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*V") 

VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*W") VAGY ([DAG. "C" VAGY 
DAG. "D" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*X") 

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "M1"] ÉS KEMOT. 
"*Y") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*Z") 

VAGY ([DAG. "E" VAGY DAG. "G2" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "I1" VAGY DAG. "L5"] ÉS KEMOT. 
"*AA") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*BB") VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*CC") 
VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W" VAGY DAG. "K2"] ÉS KEMOT. "*DD") VAGY ([DAG. "C" VAGY 
DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*EE") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "R1"] ÉS KEMOT. "*FF") VAGY (DAG. 

"S1" ÉS KEMOT. "*GG") 
VAGY ([DAG. "V1" VAGY DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. "*HH") VAGY (DAG. "Z2" ÉS KEMOT. "*II") VAGY 
(DAG. "G" ÉS KEMOT. "*JJ") VAGY (DAG. "Z7" ÉS KEMOT. "*KK") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. 
"Q"] ÉS KEMOT. "*LL")” 
szövegrész helyébe a 

„([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "I"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. 
"F1"] ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*C") 
VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*D") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*E") VAGY 

([DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*F") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*G") 
VAGY (DAG. "D" ÉS KEMOT. "*H") 

VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*I") VAGY ([DAG. "R" VAGY DAG. "R2"] ÉS KEMOT. "*J") VAGY 
(DAG. "R3" ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*L") VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*M") 
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VAGY ([DAG. "E" VAGY DAG. "F" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. 
"*N") VAGY (DAG. "W3" ÉS KEMOT. "*O") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*P") 

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "H"] ÉS KEMOT. "*Q") VAGY 
([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*R") VAGY (DAG. 

"U1" ÉS KEMOT. "*S") 
VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z" VAGY DAG. "Z4"] ÉS KEMOT. "*T") VAGY (DAG. "W" ÉS 

KEMOT. "*U") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*V") 
VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*W") VAGY ([DAG. "C" VAGY 

DAG. "D" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*X") 
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "M1"] ÉS KEMOT. 

"*Y") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*Z") 
VAGY ([DAG. "E" VAGY DAG. "G2" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "I1" VAGY DAG. "L5"] ÉS KEMOT. 

"*AA") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*BB") VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*CC") 
VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W" VAGY DAG. "K2"] ÉS KEMOT. "*DD") VAGY ([DAG. "C" VAGY 
DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*EE") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "R1"] ÉS KEMOT. "*FF") VAGY (DAG. 

"S1" ÉS KEMOT. "*GG") 
VAGY ([DAG. "V1" VAGY DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. "*HH") VAGY (DAG. "Z2" ÉS KEMOT. "*II") VAGY 

(DAG. "G" ÉS KEMOT. "*JJ") VAGY (DAG. "Z7" ÉS KEMOT. "*KK") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. 
"Q"] ÉS KEMOT. "*LL") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*MM" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")” 

szöveg lép. 
 
34. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959D Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”D”” 
része a „KEMOTERÁPIÁK ”*JJ”” pontot követően a következő „KEMOTERÁPIÁK 
”*KK”” és „BEAVATKOZÁSOK ”*VV”” ponttal egészül ki: 

„KEMOTERÁPIÁK ”*KK” 
7268* Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint 

BEAVATKOZÁSOK ”*VV” 
06036 Bevacizumab” 
 
35. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959D Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”D”” 
részében a 
„(DAG. "E1" ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "W2" ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. "L2" VAGY DAG. 

"M" VAGY DAG. "P2"] ÉS KEMOT. "*C") 
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "L4" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. 

"O"] ÉS KEMOT. "*D") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*E") 
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "M1"] ÉS KEMOT. 
"*F") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*G") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G2"] ÉS 

KEMOT. "*H") 
VAGY (DAG. "M" ÉS KEMOT. "*I") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*J") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. 

"*K") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*M") 
VAGY ([DAG. "S" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*N") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. 

"*O") VAGY (DAG. "S" ÉS KEMOT. "*P") VAGY ([DAG. "W" VAGY DAG. "K2"] ÉS KEMOT. "*Q") 
VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*R") VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*S") VAGY 
(DAG. "W" ÉS KEMOT. "*T") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. 

"G2"] ÉS KEMOT. "*U") 
VAGY (DAG. "V1" ÉS KEMOT. "*V") VAGY (DAG. "Z2" ÉS KEMOT. "*W") VAGY ([DAG. "V1" VAGY 

DAG. "W4" VAGY DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. "*X") VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*Y") 
VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*Z") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*EE") VAGY 

(DAG. "R" ÉS KEMOT. "*FF") VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*GG") 
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. 

"*HH") VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "G"] ÉS KEMOT. "*JJ") 
VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3’-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*L")” 
szövegrész helyébe a 
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„(DAG. "E1" ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "W2" ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. "L2" VAGY DAG. 
"M" VAGY DAG. "P2"] ÉS KEMOT. "*C") 

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "L4" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. 
"O"] ÉS KEMOT. "*D") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*E") 

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "M1"] ÉS KEMOT. 
"*F") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*G") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G2"] ÉS 

KEMOT. "*H") 
VAGY (DAG. "M" ÉS KEMOT. "*I") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*J") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. 

"*K") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*M") 
VAGY ([DAG. "S" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*N") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. 

"*O") VAGY (DAG. "S" ÉS KEMOT. "*P") VAGY ([DAG. "W" VAGY DAG. "K2"] ÉS KEMOT. "*Q") 
VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*R") VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*S") VAGY 
(DAG. "W" ÉS KEMOT. "*T") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. 

"G2"] ÉS KEMOT. "*U") 
VAGY (DAG. "V1" ÉS KEMOT. "*V") VAGY (DAG. "Z2" ÉS KEMOT. "*W") VAGY ([DAG. "V1" VAGY 

DAG. "W4" VAGY DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. "*X") VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*Y") 
VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*Z") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*EE") VAGY 

(DAG. "R" ÉS KEMOT. "*FF") VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*GG") 
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. 
"*HH") VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "G"] ÉS KEMOT. "*JJ") VAGY (DAG. "F" ÉS 

KEMOT. "*KK" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV") 
VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3'-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*L")” 

szöveg lép. 
 
36. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”E”” 
része a „KEMOTERÁPIÁK ”*QQ”” pontot követően a következő „KEMOTERÁPIÁK 
”*RR””, „KEMOTERÁPIÁK ”*SS”” és „KEMOTERÁPIÁK ”*TT”” ponttal egészül ki: 

„KEMOTERÁPIÁK ”*RR” 
7118* Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint 
7394* Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint 
7395* Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK ”*SS” 
7526* Kemoterápia, Bevacizumab+TAX protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK ”*TT” 
7475* Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint 
7477* Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint 
7479* Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint 
7485* Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint” 
 
37. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”E”” 
része a „BEAVATKOZÁSOK ”*ZZ”” pontot megelőzően a következő 
„BEAVATKOZÁSOK ”*VV”” és „BEAVATKOZÁSOK ”*YY”” ponttal egészül ki: 

„BEAVATKOZÁSOK ”*VV” 
06036 Bevacizumab 

BEAVATKOZÁSOK ”*YY” 
06010 Trastuzumab” 
 
38. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”E”” 
részében a 
„([DAG. "I" VAGY DAG. "T" VAGY DAG. "L5"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*B") 

VAGY (DAG. "C" ÉS KEMOT. "*C") VAGY ([DAG. "Z" VAGY DAG. "Z4"] ÉS KEMOT. "*D") 
VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "P1" ÉS KEMOT. 

"*F") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*G") 
VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1"] ÉS KEMOT. "*H") VAGY ([DAG. "W" VAGY 

DAG. "K2"] ÉS KEMOT. "*I") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*J") 
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VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. 
"*K") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*L") 

VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. 
"*N") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "R"] ÉS 

KEMOT. "*O") 
VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*P") VAGY ([DAG. "N" VAGY 
DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*Q") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. 

"G2"] ÉS KEMOT. "*R") 
VAGY ([DAG. "I3" VAGY DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*S") VAGY (DAG. "S1" ÉS 

KEMOT. "*T") VAGY ([DAG. "V1" VAGY DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. "*U") VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. 
"*V") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*W") 

VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*Y") VAGY (DAG. "V" ÉS 
KEMOT. "*Z") VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*AA") 

VAGY ([DAG. "L1" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*BB") VAGY 
([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" 

VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*CC") 
VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*DD") VAGY (DAG. "J" ÉS KEMOT. "*EE") VAGY 
([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*FF") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. 

"W1"] ÉS KEMOT. "*GG") 
VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*HH") VAGY 

(DAG. "I" ÉS KEMOT. "*LL") 
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. 
"*MM") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*NN") VAGY ([DAG. "F" 

VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*OO") VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*PP") 
VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*QQ" ÉS "F" 
TÍPUSKÉNT "*ZZ")” 
szövegrész helyébe a 
„([DAG. "I" VAGY DAG. "T" VAGY DAG. "L5"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*B") 

VAGY (DAG. "C" ÉS KEMOT. "*C") VAGY ([DAG. "Z" VAGY DAG. "Z4"] ÉS KEMOT. "*D") 
VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "P1" ÉS KEMOT. 

"*F") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*G") 
VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1"] ÉS KEMOT. "*H") VAGY ([DAG. "W" VAGY 

DAG. "K2"] ÉS KEMOT. "*I") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*J") 
VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. 

"*K") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*L") 
VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. 

"*N") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "R"] ÉS 
KEMOT. "*O") 

VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*P") VAGY ([DAG. "N" VAGY 
DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*Q") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. 

"G2"] ÉS KEMOT. "*R") 
VAGY ([DAG. "I3" VAGY DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*S") VAGY (DAG. "S1" ÉS 

KEMOT. "*T") VAGY ([DAG. "V1" VAGY DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. "*U") VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. 
"*V") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*W") 

VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*Y") VAGY (DAG. "V" ÉS 
KEMOT. "*Z") VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*AA") 

VAGY ([DAG. "L1" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*BB") VAGY 
([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" 

VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*CC") 
VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*DD") VAGY (DAG. "J" ÉS KEMOT. "*EE") VAGY 
([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*FF") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. 

"W1"] ÉS KEMOT. "*GG") 
VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*HH") VAGY 

(DAG. "I" ÉS KEMOT. "*LL") 
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VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. 
"*MM") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*NN") VAGY ([DAG. "F" 

VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*OO") VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*PP") 
VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*RR" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*SS" 

ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*TT" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV") 
VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*QQ" ÉS "F" 

TÍPUSKÉNT "*ZZ")” 
szöveg lép.  
 
39. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959F Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”F”” része a 
„KEMOTERÁPIÁK ”*NN”” pontot követően a következő „KEMOTERÁPIÁK ”*OO””, 
„KEMOTERÁPIÁK ”*PP”” és „KEMOTERÁPIÁK ”*QQ”” ponttal egészül ki: 

„KEMOTERÁPIÁK ”*OO” 
7514* Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK ”*PP” 
7474* Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK ”*QQ” 
7069* Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint 
7070* Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint” 
 
40. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959F Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”F”” 
része a „BEAVATKOZÁSOK ”*ZZ”” pontot megelőzően a következő 
„BEAVATKOZÁSOK ”*VV”” és „BEAVATKOZÁSOK ”*YY”” ponttal egészül ki: 

„BEAVATKOZÁSOK ”*VV” 
06036 Bevacizumab 

BEAVATKOZÁSOK ”*YY” 
06010 Trastuzumab” 
 
41. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959F Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”F”” 
részében a 

„([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. 
"I" VAGY DAG. "L2" VAGY DAG. "M"] ÉS KEMOT. "*C") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY 

DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*D") 
VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*F") VAGY ([DAG. "R" VAGY DAG. 

"I2"] ÉS KEMOT. "*G") 
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "L4" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. 

"O"] ÉS KEMOT. "*H") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M"] ÉS KEMOT. "*I") 
VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*J") VAGY ([DAG. "I3" VAGY 
DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*L") VAGY ([DAG. "I3" VAGY DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. 

"*M") VAGY (DAG. "M" ÉS KEMOT. "*S") 
VAGY ([DAG. "Q" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*T") VAGY ([DAG. "S" VAGY DAG. "T1"] ÉS 

KEMOT. "*U") VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*V") 
VAGY ([DAG. "G2" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. 

"*W") VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*X") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*Z") 
VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*CC") VAGY 

([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*HH") 
VAGY (DAG. "G2" ÉS KEMOT. "*II") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS 

KEMOT. "*JJ") VAGY (DAG. "P1" ÉS KEMOT. "*KK") 
VAGY ([DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*MM") 

VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "N" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*LL") 
VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*NN" ÉS "F" 
TÍPUSKÉNT "*ZZ")” 
szövegrész helyébe a 

„([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. 
"I" VAGY DAG. "L2" VAGY DAG. "M"] ÉS KEMOT. "*C") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY 

DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*D") 
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VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*F") VAGY ([DAG. "R" VAGY DAG. 
"I2"] ÉS KEMOT. "*G") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "L4" VAGY 
DAG. "M" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*H") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M"] ÉS KEMOT. "*I") 

VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*J") VAGY ([DAG. "Z5"] ÉS 
KEMOT. "*L") VAGY ([DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY (DAG. "M" ÉS 

KEMOT. "*S") 
VAGY ([DAG. "Q" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*T") VAGY ([DAG. "S" VAGY DAG. "T1"] ÉS 

KEMOT. "*U") VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*V") 
VAGY ([DAG. "G2" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. 

"*W") VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*X") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*Z") 
VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*CC") VAGY 

([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*HH") 
VAGY (DAG. "G2" ÉS KEMOT. "*II") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS 

KEMOT. "*JJ") VAGY (DAG. "P1" ÉS KEMOT. "*KK") 
VAGY ([DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*MM") 

VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*OO" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*PP" ÉS 
"F" TÍPUSKÉNT "*VV) VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT "*QQ" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY") 

VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "N" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*LL") 
VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*NN" ÉS "F" 

TÍPUSKÉNT "*ZZ")” 
szöveg lép. 
 
42. Az R3. 2. melléklet „**** 99 959G Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”G”” része a 
„KEMOTERÁPIÁK ”*BB”” pontot követően a következő „KEMOTERÁPIÁK ”*CC”” és 
„BEAVATKOZÁSOK ”*VV”” ponttal egészül ki: 

„KEMOTERÁPIÁK ”*CC” 
7539* Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint 

 
BEAVATKOZÁSOK ”*VV” 

06036 Bevacizumab” 
 
43. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959G Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”G”” részében 
a 

„(DAG. "V" ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "G2" ÉS KEMOT. "*B") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. 
"*C") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*D") VAGY (DAG. "M" ÉS 

KEMOT. "*E") 
VAGY ([DAG. "R" VAGY DAG. "V" VAGY DAG. "I2"] ÉS KEMOT. "*F") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. 

"M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*G") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*H") VAGY (DAG. "F" ÉS 
KEMOT. "*I") 

VAGY ([DAG. "R" VAGY DAG. "I2"] ÉS KEMOT. "*J") VAGY ([DAG. "R" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. 
"T1" VAGY DAG. "I2" VAGY DAG. "R3"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS 

KEMOT. "*L") 
VAGY ([DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY (DAG. "W3" ÉS KEMOT. "*N") VAGY 
([DAG. "I3" VAGY DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*O") VAGY ([DAG. "V1" VAGY DAG. 

"Z2"] ÉS KEMOT. "*P") 
VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*Q") VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*R") VAGY 
(DAG. "R1" ÉS KEMOT. "*S") VAGY ([DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P2"] ÉS KEMOT. 

"*T") 
VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*U") VAGY (DAG. "V1" ÉS KEMOT. "*V") VAGY 

(DAG. "G" ÉS KEMOT. "*W") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*X") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*Y") 
VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*BB")” 
szövegrész helyébe a 
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„(DAG. "V" ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "G2" ÉS KEMOT. "*B") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. 
"*C") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*D") VAGY (DAG. "M" ÉS 

KEMOT. "*E") 
VAGY ([DAG. "R" VAGY DAG. "V" VAGY DAG. "I2"] ÉS KEMOT. "*F") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. 

"M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*G") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*H") VAGY ([DAG. "R" 
VAGY DAG. "I2"] ÉS KEMOT. "*J") VAGY ([DAG. "R" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1" VAGY DAG. 

"I2" VAGY DAG. "R2"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*L") 
VAGY ([DAG. "I3" VAGY DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY (DAG. "W3" ÉS 

KEMOT. "*N") VAGY ([DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*O") VAGY ([DAG. "V1" VAGY 
DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. "*P") 

VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*Q") VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*R") VAGY 
(DAG. "R1" ÉS KEMOT. "*S") VAGY ([DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P2"] ÉS KEMOT. 

"*T") 
VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*U") VAGY (DAG. "V1" ÉS KEMOT. "*V") VAGY 

(DAG. "G" ÉS KEMOT. "*W") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*X") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*Y") 
VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*BB") 

VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*CC" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*I" ÉS 
"F" TÍPUSKÉNT "*VV")” 

szöveg lép.  
 
44. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959H Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”H”” 
része a „KEMOTERÁPIÁK ”*Z”” pontot követően a következő „KEMOTERÁPIÁK 
”*AA”” és „BEAVATKOZÁSOK ”*VV”” ponttal egészül ki: 

„KEMOTERÁPIÁK ”*AA” 
7478* Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint 

BEAVATKOZÁSOK ”*VV” 
06036 Bevacizumab” 
 
45. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959H Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”H”” 
részében a 
„(DAG. "F" ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*C") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H"] 

ÉS KEMOT. "*E") 
VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*F") VAGY (DAG. "V" ÉS 

KEMOT. "*G") VAGY ([DAG. "I3" VAGY DAG. "V" VAGY DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. 
"*H") 

VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*I") VAGY ("DAG. "I" ÉS KEMOT. "*J") VAGY 
(DAG. "G" ÉS KEMOT. "*K") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "R1"] ÉS KEMOT. "*L") 

VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "G"] ÉS KEMOT. "*N") VAGY ([DAG. "E1" VAGY 
DAG. "F1" VAGY DAG. "I"] ÉS KEMOT. "*O") 

VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*S") VAGY ([DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*T") VAGY 
([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*U") VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. 
"*Z")” 
szövegrész helyébe a 
„(DAG. "F" ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*C") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H"] 

ÉS KEMOT. "*E") 
VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*F") VAGY (DAG. "V" ÉS 

KEMOT. "*G") VAGY ([DAG. "V" VAGY DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*H") 
VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*I") VAGY ("DAG. "I" ÉS KEMOT. "*J") VAGY 

(DAG. "G" ÉS KEMOT. "*K") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "R1"] ÉS KEMOT. "*L") 
VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "G"] ÉS KEMOT. "*N") VAGY ([DAG. "E1" VAGY 

DAG. "F1" VAGY DAG. "I"] ÉS KEMOT. "*O") 
VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*S") VAGY ([DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*T") VAGY 
([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*U") VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. 

"*Z") 
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VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*AA" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")” 
szöveg lép. 
 
46. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”I”” része a 
„KEMOTERÁPIÁK ”*T”” pontot követően a következő „KEMOTERÁPIÁK ”*U”” és 
„BEAVATKOZÁSOK ”*YY”” ponttal egészül ki: 

„KEMOTERÁPIÁK ”*U” 
7020* Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint 
7021* Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint 
7135* Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint 
7136* Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint 
7398* Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint 
7399* Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint 

 
BEAVATKOZÁSOK ”*YY” 

06010 Trastuzumab” 
 
47. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”I”” részében a 

„(DAG. "N" ÉS KEMOT. "*A") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*E") 
VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*I") VAGY ([DAG. "K" VAGY 

DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "G2" ÉS KEMOT. "*L") 
VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY (DAG. "M" ÉS 

KEMOT. "*T") 
VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*C")” 
szövegrész helyébe a  

„(DAG. "N" ÉS KEMOT. "*A") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*E") 
VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*I") VAGY ([DAG. "K" VAGY 

DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "G2" ÉS KEMOT. "*L") 
VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY (DAG. "M" ÉS 

KEMOT. "*T") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*U" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY") 
VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*C")” 
szöveg lép. 
 
48. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959K Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”K”” része a 
„KEMOTERÁPIÁK ”*B”” pontot követően a következő „BEAVATKOZÁSOK ”*YY”” 
ponttal egészül ki: 

„BEAVATKOZÁSOK ”*YY” 
06010 Trastuzumab” 
 
49. Az R4. 2. melléklet „**** 99 959K Rosszindulatú daganat kemoterápiája ”K”” részében 
a 
„(DAG. "N" ÉS KEMOT. "*A") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. 
"*B")” 
szövegrész helyébe a 

„DAG. "N" ÉS KEMOT. "*A" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY 
DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*B")” 

szöveg lép. 
 
50. Az R4. 2. melléklet „**** 99 9634 Kissebészeti beavatkozások III.” része a „BETEGSÉGEK 
”B”” pontot követően a következő „BETEGSÉGEK „E”” ponttal egészül ki: 
 

„BETEGSÉGEK "E" 
 

R55H0 Syncope és collapsus” 
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51. Az R4. 2. melléklet „**** 99 9634 Kissebészeti beavatkozások III.” része a 
„BEAVATKOZÁSOK "D"” pontot követően a következő „BEAVATKOZÁSOK "F"”, 
„BEAVATKOZÁSOK "G"” és „ÉS ESZKÖZÖK "H"” ponttal egészül ki: 

 
 

„BEAVATKOZÁSOK "F" 
 
53786 Beültethető szívmonitor behelyezése 
 

BEAVATKOZÁSOK "G" 
 
53787 Beültethető szívmonitor eltávolítása 
 
 

ÉS ESZKÖZÖK "H" 
 

01600 Beültethető szívmonitor (ILR)” 
 
52. Az R4. 2. melléklet „****99 9634 Kissebészeti beavatkozások III.” részében az 
 
„("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.)” 
szövegrész helyébe az 
 
„("A" DIAGN . ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN . ÉS "D" BEAV.) VAGY ("E” DIAGN. ÉS "F” BEAV. 
ÉS "H" ESZKÖZ) VAGY ("E” DIAGN. ÉS "G” BEAV.)” 
szöveg lép. 
 
53. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 01 001B Speciális intracranialis műtétek 18 év 
felett, trauma miatt” rész „ÉS BEAVATKOZÁSOK” pontjában az „5387C” megjelölésű sor. 
 
54. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 01 013A Degeneratív idegrendszeri betegségek 
komplex átvizsgálással” rész „ÉS BEAVATKOZÁSOK ”A”” pontjának 22742, 22744, 
22745, 26031, 2903M megjelölésű sora. 
 
55. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 01 013A Degeneratív idegrendszeri betegségek 
komplex átvizsgálással” rész „ÉS BEAVATKOZÁSOK ”D”” pontjának 26653 és 26655 
megjelölésű sora. 
 
56. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 01 014A Sclerosis multiplex komplex vizsgálattal” 
rész „ÉS BEAVATKOZÁSOK ”A”” pontjának 22742, 22744, 22745, 26031, 2903M 
megjelölésű sora. 
 
57. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 01 029B Nyaki és intracranialis PTA” 
része. 
 
58. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 01 029D  Fej, nyak, központi idegrendszer 
érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei, speciális intracranialis műtéttel” 
rész „BEAVATKOZÁSOK ”E”” pontjának „53958” megjelölésű sora. 
 
59. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 08 3770 Nagy hát-, nyakműtétek” rész 
„BEAVATKOZÁSOK ”D”” pontjának „5810K” megjelölésű sora. 
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60. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 18 8000 Súlyos szepszis Aktivált protein-C 
(APC) kezeléssel” része. 
 
61. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 99 959A Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája ”A”” rész „KEMOTERÁPIÁK ”*F”” pontjának 7068*, 7137*, 7566*, 7567* 
megjelölésű sora. 
 
62. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 99 959A Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája ”A”” rész „KEMOTERÁPIÁK ”*O”” pontjának 7362* megjelölésű sora. 
 
63. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 99 959B Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája ”B”” részében a „DAGANATOK ”I3”” pont. 
 
64. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 99 959B Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája ”B”” rész „KEMOTERÁPIÁK ”*A”” pontjában a 7270* megjelölésű pont. 
 
65. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 99 959C Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája ”C”” rész „KEMOTERÁPIÁK ”*Z”” pontjának „7515*” megjelölésű sora. 
 
66. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 99 959D Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája ”D”” rész „KEMOTERÁPIÁK ”*G”” pontjának „7268*” megjelölésű sora. 
 
67. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 99 959E Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája ”E”” rész „KEMOTERÁPIÁK ”*J”” pontjának „7118*”, „7394*”, „7395*” 
és „7526*” megjelölésű sora.  
 
68. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 99 959E Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája ”E”” rész „KEMOTERÁPIÁK ”*LL”” pontjának „7475*”, „7477*”, „7479*” 
és „7485*” megjelölésű sora.  
 
69. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 99 959F Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája ”F”” részében a „DAGANATOK ”I3”” pont. 
 
70.Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 99 959F Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája ”F”” rész „KEMOTERÁPIÁK ”*B”” pontjának „7514*” megjelölésű sora. 
 
71. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 99 959F Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája ”F”” rész „KEMOTERÁPIÁK ”*E”” pontjának „7474*” megjelölésű sora. 
 
72. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 99 959F Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája ”F”” rész „KEMOTERÁPIÁK ”*Z”” pontjának „7069*” és „7070*” 
megjelölésű sora. 
 
73. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 99 959G Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája ”G”” rész „KEMOTERÁPIÁK ”*C”” pontjában a „7539*” megjelölésű sor. 
 
74. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 99 959H Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája ”H”” rész „DAGANATOK „I3”” pontja. 
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75. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 99 959H Rosszindulatú daganat 
kemoterápiája ”H”” rész „KEMOTERÁPIÁK ”*J”” pontjában a „7478*” megjelölésű sor. 
 
76. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 99 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája 
”I”” rész „KEMOTERÁPIÁK ”*A”” pontjában a „7020*”, „7021*”, „7135*”, ”7136”, 
„7398*”, „7399*” megjelölésű sor. 
 
77. Hatályát veszti az R4. 2. melléklet „**** 99 9633 Kissebészeti beavatkozások II.” rész 
„ÉS BEAVATKOZÁSOK” pontjában a „59030” megjelölésű sor. 
 
 
 



19. melléklet az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelethez
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1. Az R4. 4. melléklete a „01179” megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki: 
0117A Sűrűfonatú öntáguló intracranialis stent * 

 
2. Az R4. 4. mellékletében a „06010” megjelölésű sor helyébe a következő sor lép, és az R4. 
4. melléklete a „06010” megjelölésű sorát megelőzően a következő sorokkal egészül ki: 
 

01600 Beültethető szívmonitor (ILR) * 
01700 Caphosol szájöblítő  
06010 Trastuzumab * 

 
3. Az R4. 4. mellékletében a „06011” megjelölésű sor helyébe a következő sor lép: 

06011 Pemetrexed * 
 
4. Az R4. 4. mellékletében a „06013” megjelölésű sor helyébe a következő sor lép: 

06013 Gefitinib * 
 
5. Az R4. 4. mellékletében a „06032” megjelölésű sor helyébe a következő sor lép: 

06032 Agalsidase alfa * 
 
6. Az R4. 4. mellékletében a „06036” megjelölésű sor helyébe a következő sor lép: 

06036 Bevacizumab * 
 
7. Az R4. 4. melléklete a „06041” megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki: 

06042 Alteplase * 
 
8. Az R4. 4. melléklete a „1938A” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül 
ki: 
21041 Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás 

módszerrel 
* 

21042 Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben * 
 
9. Az R4. 4. melléklete a „25510” megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki: 

26030 Komplement kötési reakció /savó /vírus KRR * 
 
10. Az R4. 4. melléklete a „2662S” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül 
ki: 
26650 Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) kimutatása * 
26652 Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) mennyiségi meghatározása * 
26701 Fehérje azonosítása immunfixációval * 
26780 IgG meghatározása * 
 
11. Az R4. 4. melléklete a „43353” megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki: 

43595 Antivirális kezelés H1N1 influenzafertőzés esetén (ellátási napban, a 9570 HBCS 
alsó határnapjánál jelölt ideig) 

* 

 
12. Az R4. 4. melléklete az „53785” megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül 
ki: 
 
53786 Beültethető szívmonitor behelyezése * 
53787 Beültethető szívmonitor eltávolítása * 
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13. Az R4. 4. melléklete az „5387F” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
5387G Intracranialis aneurysma endovascularis műtéte áramlásmódosítással * 

 
14. Az R4. 4. melléklet „5810K” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 
5810K Percutan transpedicularis vertebroplastica * 

 
15. Az R4. 4. melléklete a „88742” megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki: 
88774 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT) * 
 
16. Hatályát veszti az R4. 4. mellékletének 06012, 06015, 06016, 06031, 06033, 06034, 
06035, 06037, 06066, 22742, 22744, 22745, 26031, 26653, 26655, 2903M, 88170, 88171, 
94742, 94743, 94745, 98106 megjelölésű sora. 



20. melléklet az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelethez

21. melléklet az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelethez

22. melléklet az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelethez
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1. Az R4. 6. mellékletének „I. Súlyos társult betegségek listája” elnevezésű része az „I6500” 
megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki: 

I6501  Az arteria vertebralis intracranialis elzáródása vagy szűkülete 
I6502  Az arteria vertebralis extracranialis elzáródása vagy szűkülete 

 
2. Az R4. 6. mellékletének „I. Súlyos társult betegségek listája” elnevezésű része az „I6520” 
megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki: 

I6521  Az arteria carotis intracranialis elzáródása vagy szűkülete 
I6522  Az arteria carotis extracranialis elzáródása vagy szűkülete 

 
 

 
Az R4. 12. melléklet 21. pont 21.1. alpontjában a „98106” szövegrész helyébe a „43595” 
szöveg lép. 

 

 
1. Az R4. 16. melléklet „1. Stroke első rehabilitációja” cím „BEAVATKOZÁSOK „G”” 
elnevezésű részében a „19211” megjelölésű sor helyébe a következő sor lép: 
„19211 Átfogó neuropszichológiai vizsgálat” 
 
2. Az R4. 16. melléklet „2. Stroke ismételt rehabilitációja” cím „BEAVATKOZÁSOK „G”” 
elnevezésű részében a „19211” megjelölésű sor helyébe a következő sor lép: 
„19211 Átfogó neuropszichológiai vizsgálat” 
 



23. melléklet az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelethez
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 IRE Gefitinib  Adagolás: 250,0 mg/ per os 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IRE Gefitinib  * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IRE Gefitinib  * * * * * * * * * * * * * * * 

” 
 
4. Az R5. 2. melléklet „7468* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint” 
elnevezésű protokoll „Beavatkozás kód: 74682 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP 
protokoll szerint (02. fázis)” része helyébe a következő rész lép: 
„Beavatkozás kód: 74682 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés” 
 
5. Az R5. 2. melléklet „7488* Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll 
szerint” elnevezésű protokoll „Beavatkozás kód: 74881 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-
6 (telítő) protokoll szerint (01. fázis)” része, „Beavatkozás kód: 74882 Kemoterápia, 
CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (02. fázis)” része és táblázata helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 
„Beavatkozás kód: 74881 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
  
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 400,0 mg/m2 (iv. bolus) 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 800,0 mg/m2 
 CETUX Cetuximab Adagolás: 400,0 mg/m2 
 OXALI Oxaliplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74882 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CETUX Cetuximab Adagolás: 250,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1 1 1         2 
5FU Fluorouracyl *        
5FU Fluorouracyl * * *      
CETUX Cetuximab *        
OXALI Oxaliplatin *        
CETUX Cetuximab        * 

” 
 
6. Az R5. 2. melléklet „7489* Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll 
szerint” elnevezésű protokoll „Beavatkozás kód: 74891 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-
6 (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)” része helyébe a következő rész lép: 
„Beavatkozás kód: 74891 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
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 5FU Fluorouracyl Adagolás: 400,0 mg/m2 (iv. bolus) 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 800,0 mg/m2 
 CETUX Cetuximab Adagolás: 250,0 mg/m2 
 OXALI Oxaliplatin Adagolás: 100,0 mg/m2” 
 
 
 



A közigazgatási és igazságügyi miniszter 59/2012. (XII. 28.) KIM rendelete
a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben a közigazgatási
és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló
50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet módosításáról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat

felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § A járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben a közigazgatási és igazságügyi miniszter

feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 6. mellékletének

„03559 Balatonvilágos” sorában

a) a „Járás kód” elnevezésû oszlophoz tartozó cella a „146 0” szöveggel,

b) a „Régió kód” elnevezésû oszlophoz tartozó cella a „4” szöveggel,

c) a „NUTS kód” elnevezésû oszlophoz tartozó cella a „HU23208” szöveggel

lép hatályba.

2. § Ez a rendelet 2012. december 31. napján lép hatályba, és 2013. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 60/2012. (XII. 28.) KIM rendelete
a szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló
6/1996. (VII. 12.) IM rendeletnek, a büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során
a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendeletnek és
a bûnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történõ adatközlés szabályairól
szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletnek az útlevéleljárások egyszerûsítéséhez kapcsolódó
módosításáról

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel

egyetértésben, a legfõbb ügyész véleményének kikérésével –,

a 2. alcím tekintetében a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § h) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – és

a 3. alcím tekintetében a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal

szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi

XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

37906 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám



1. A szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló

6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása

1. § (1) A szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 29. §

(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek volt hivatásos (szerzõdéses) állományú tagjának szolgálati

igazolványát a kiállító szervnek kell megküldeni.”

(2) A szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 222. §

(3) bekezdésében a „külföldi elítéltnél lévõ” szövegrész helyébe a „külföldi elítéltnél lévõ, külföldi állam által kiállított”

szöveg lép.

2. A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló

feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosítása

2. § A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló

9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 149. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„149. § (1) Ha a terhelt úti okmányát a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 16. §

(2) bekezdése alapján a bíróság veszi el, akkor a bíróság az úti okmányt az Utv. 16. § (5) bekezdésében meghatározott,

az úti okmány visszatartását végrehajtó szervnek küldi meg.

(2) Ha bevándorolt, letelepedett jogállású, hontalan, menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert

terhelt magyar hatóság által kiállított úti okmányát kell visszavonni, azt a bíróság a végrehajtás érdekében

az idegenrendészeti hatóságnak vagy a menekültügyi hatóságnak küldi meg.”

3. A bûnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történõ adatközlés szabályairól szóló

20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítása

3. § A bûnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történõ adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.)

IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha az adatközlés a (2) bekezdésben meghatározott módon nem teljesíthetõ, az 1. és 2. mellékletben

meghatározott adatlapokat számítástechnikai eszközzel elõállított formában, papír alapon kell megküldeni a bûnügyi

nyilvántartó szerv részére.”

4. § (1) A R. 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A bíróság a bûntettesek nyilvántartása részére közli)

„a) a 4. számú adatlapon a Bnytv. 11. § (1) bekezdés c)–f) pontjában meghatározott adatokat, azt a tényt, hogy

az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, a vádiratot benyújtó ügyészség megnevezését, a vádirat

számát, a vádemelés idõpontját, annak tényét, ha a terhelt fiatalkorú, valamint rendkívüli jogorvoslat esetén ennek

tényét és az alapügyben eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerõre emelkedésének napját, ha

az alapeljárásban a bíróság bûnösséget megállapító jogerõs ítéletet hozott, és az elítélt az ítélet jogerõre

emelkedésének napján nem mentesült,”

(2) A R. 15. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A bíróság a bûntettesek nyilvántartása részére közli)

„c) a 6. számú adatlapon a Bnytv. 11. § (1) bekezdés c)–f) és k) pontjában meghatározott adatokat, azt a tényt, hogy

az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, annak tényét, ha a terhelt fiatalkorú, a külföldi határozatot

hozó bíróság megnevezését, határozatának számát, keltét és jogerõre emelkedésének napját, ha a külföldi bíróság

által hozott ítélet érvényét a bíróság elismerte, és az elítélt az ítélet jogerõre emelkedésének napján nem mentesült,

d) a 7. számú adatlapon az alapeljárás során eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát, a határozat jogerõre

emelkedésének napját, valamint a Bnytv. 11. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott adatokat, ha az elítéltet

a bíróság a végleges hatályú foglalkozástól eltiltás, jármûvezetéstõl eltiltás vagy kiutasítás végrehajtása alól

mentesítette,

e) az errõl szóló külön értesítés (átirat) megküldésével a Bnytv. 11. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott adatokat,

az elévülés napját, valamint az alapügyben eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerõre
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emelkedésének napját, ha a bíróság megállapította, hogy a vele szemben kiszabott büntetés végrehajtását az elévülés

kizárja, és az elítélt az ítélet jogerõre emelkedésének napján nem mentesült,”

(3) A R. 15. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A bíróság a bûntettesek nyilvántartása részére közli)

„g) a 7. számú adatlapon az eljárás tárgyát, a Bnytv. 11. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott adatokat, azt a tényt,

hogy az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, valamint az alapügyben eljárt bíróság megnevezését,

határozatának számát és jogerõre emelkedésének napját, ha a korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés

végrehajtását utólag különleges eljárás keretében rendelte el,

h) a 7. számú adatlapon az alapügyben eljárt bíróság megnevezését és határozatának számát, valamint

a pénzbüntetés közérdekû munkára vagy szabadságvesztésre való átváltoztatásáról szóló határozat számát és keltét,

az eljáró bíróság megnevezését és az így meghatározott szabadságvesztés mértékét,”

(4) A R. 15. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:

(A bíróság a bûntettesek nyilvántartása részére közli)

„k) az errõl szóló külön értesítés (átirat) megküldésével a Bnytv. 11. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott

adatokat, az alapeljárás során eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát, a határozat jogerõre

emelkedésének napját, a kiszabott büntetés nemét és mértékét, a szabadságvesztés kiállásától vagy

végrehajthatósága megszûnésétõl eltelt idõtartamot, valamint a mentesítés idõpontját, ha a bíróság az elítéltet bírói

mentesítésben részesítette.”

5. § (1) A R. 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A bíróság a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartása részére közli)

„a) a 4. számú adatlapon a Bnytv. 16. § (1) bekezdés c), e)–g) pontjában meghatározott adatokat, azt a tényt, hogy

az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, a vádiratot benyújtó ügyészség megnevezését, a vádirat

számát, a vádemelés idõpontját, annak tényét, ha a terhelt fiatalkorú, rendkívüli jogorvoslat esetén ennek tényét,

elõzetes mentesítés esetén ennek tényét, az alapügyben eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és

jogerõre emelkedésének napját, ha az alapeljárásban bûnösséget megállapító jogerõs ítéletet hozott, és az elítélt

az ítélet jogerõre emelkedésének napján mentesült,

b) a 4. számú adatlapon a Bnytv. 16. § (1) bekezdés c), e) és g) pontjában meghatározott adatokat, valamint azt a tényt,

hogy az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, ha felmentõ ítélet mellett kényszergyógykezelést

alkalmazott,”

(2) A R. 16. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A bíróság a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartása részére közli)

„d) a 6. számú adatlapon a Bnytv. 16. § (1) bekezdés c), e)–g) és j) pontjában meghatározott adatokat, azt a tényt, hogy

az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, annak tényét, ha a terhelt fiatalkorú, a külföldi határozatot

hozó bíróság megnevezését, határozatának számát, keltét és jogerõre emelkedésének napját, ha a külföldi bíróság

által hozott ítélet érvényét elismerte vagy a külföldi bíróság által kiszabott büntetés végrehajtását a magyar hatóság

átvette, és az elítélt az ítélet jogerõre emelkedésének napján mentesült,”

(3) A R. 16. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A bíróság a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartása részére közli)

„f) a 7. számú adatlapon az alapügyben eljárt bíróság megnevezését és határozatának számát, a Bnytv. 16. §

(2) bekezdés h) pontjában meghatározott adatokat, valamint a pénzbüntetés közérdekû munkára történõ

átváltoztatásáról szóló határozat számát és keltét, az eljárt bíróság megnevezését és az így kiszabott büntetés

mértékét, ha a pénzbüntetést vagy a közérdekû munkát szabadságvesztésre, vagy a pénzbüntetést közérdekû

munkára változtatta át,”

6. § A R. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„22. § (1) A bíróság a 9. számú adatlap megküldésével közli a kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartása

részére azon tényt, hogy az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, valamint

a) a Bnytv. 28. § b)–d) pontjában meghatározott adatokat, ha elõzetes letartóztatást, lakhelyelhagyási tilalmat, házi

õrizetet, távoltartást, ideiglenes kényszergyógykezelést (a továbbiakban együtt: kényszerintézkedés) rendelt el, vagy

ha a terhelt elõzetes letartóztatása óvadék letétele miatt szûnt meg,
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b) a Bnytv. 28. § b)–d) pontjában meghatározott adatokat és

ba) a kényszerintézkedés elrendelésérõl határozatot hozó bíróság megnevezését, határozatának számát és keltét, ha

az a korábban elrendelt kényszerintézkedést meghosszabbította vagy fenntartotta, vagy

bb) a kényszerintézkedés elrendelésérõl határozatot hozó bíróság megnevezését, határozatának számát és keltét,

valamint a megszüntetõ határozatot hozó bíróság megnevezését, határozatának számát és keltét, ha az a korábban

elrendelt kényszerintézkedést meghosszabbította, fenntartotta vagy megszüntette.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatközlést a kényszerintézkedést elrendelõ határozat keltének, az óvadék

letételének, és a kényszerintézkedést megszüntetõ határozat jogerõre emelkedésének napjától számított három

munkanapon belül kell teljesíteni.”

7. § A R. IV. Fejezete a 22. §-t követõen a következõ alcímmel és 22/A. §-sal egészül ki:

„Adatközlés a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartása részére
22/A. § (1) A bíróság a 10. számú adatlap megküldésével közli a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók

nyilvántartása részére az eljáró bíróság megnevezését, határozatának számát és keltét, azt a tényt, hogy az érintett

személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, valamint

a) az elrendelt kiadatási letartóztatás, ideiglenes kiadatási letartóztatás, átadási letartóztatás, ideiglenes átadási

letartóztatás és ideiglenes végrehajtási letartóztatás elrendelésének tényét, idõpontját és idõtartamát, valamint

a megszûnésének tényét és idõpontját;

b) a Bnytv. 30/B. § f) pontjában meghatározott korlátozás tényét, idõpontját és idõtartamát, valamint megszûnésének

tényét és idõpontját.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatközlést a nyilvántartásba vételt megalapozó vagy a nyilvántartásban kezelt

adatok törlését eredményezõ határozat jogerõre emelkedése napjától számított három munkanapon belül kell

teljesíteni.”

8. § A R. 24. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû

személyek nyilvántartása részére a 8. számú adatlapon közli a Bnytv. 4. § (2) bekezdés d) pontjában és a Bnytv. 16. §

(2) bekezdés j) pontjában meghatározott adatokat, valamint a kényszergyógykezelés megszûnésének a tényét, ha

a kényszergyógykezelés alá vont személy

a) kényszergyógykezelését a bíróság megszüntette,

b) a kényszergyógykezelés foganatosításának idõtartama alatt meghalt,

c) határozatlan tartamú vagy meghosszabbított, határozott tartamú kényszergyógykezelése foganatosításának

idõtartama lejárt.”

9. §. A R.

a) 1. § (1) bekezdésében a „1–9.” szövegrész helyébe a „1–10.”;

b) 1. § (5) bekezdésében az „IRM” szövegrész helyébe a „BM”;

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában, 9. § (1) bekezdés b) pontjában és 17. § (2) bekezdés a) pontjában a „c), g), h) és j)”

szövegrész helyébe a „c), d), g), h) és j)”;

d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában és 9. § (1) bekezdés c) pontjában a „c), h) és j)” szövegrész helyébe a „c), d), h) és j)”;

e) 17. § (1) bekezdésében és 17. § (2) bekezdés b) pontjában a „c), e), h) és j)” szövegrész helyébe a „c), d), e), h) és j)”

szöveg lép.

10. §. A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

11. §. Hatályát veszti a R. 16. § (1) bekezdés k) pontja.

12. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 60/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

„1. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez
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1. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS A BÜNTET ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEKR L 
(megalapozott gyanú közlése, eljárás felfüggesztése, eljárás folytatása, új eljárás lefolytatása, eljárás 
megszüntetése) 
Az 1., 2. és 4. pont kitöltése minden esetben kötelez ! 

 
 PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelez ) 
 1.1. Személyi azonosító:  

 1.2. Családi és utónév:  ..................................................................................................................................................  

 1.3. Születési családi és utónév:  ....................................................................................................................................  

 1.4. El z  családi és utónév:  .........................................................................................................................................  

 1.5. Születési hely: ........................................................................................................ és id :  év  hó  nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve:  ........................................................................................................................  

 1.7. Neme:  férfi  n   1.8. Állampolgárság: .................................. El z  állampolgárság:  ....................................  

 1.9. Lakóhely:  ...............................................................................................................................................................  

  
 2. A b ncselekmény adatai: (kitöltése kötelez ) 

 Kód és megnevezés Btk. szerinti 
min sítés 

Rendbeliség Elkövetési 
hely 

Elkövetési id  

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

        

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

        

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

        

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

        

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

        

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

        

  
  

 3. Értesítés mintavételr l 
 3.1. arcképmás egyedi 

azonosító 
 3.2. bels  azonosító kód ujj- 
és tenyérnyomathoz 

 3.3. bels  azonosító kód 
DNS-mintához 
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 4. Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelez ) 
 4.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése:  
  ........................................................................................................................................................................................  
 4.2. A büntet ügy iktatószáma:  .....................................................................................................................................  
 4.3. A megalapozott gyanú közlésének id pontja:  év  hó  nap 
  

 
 5. A büntet eljárás felfüggesztésére vonatkozó adatok: 
 5.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése:  
 .........................................................................................................................................................................................  
 5.2. Az eljárásban hozott határozat száma: ............................................................... és kelte:  év  hó  nap. 
 5.3. Az eljárás felfüggesztésének oka:  ..........................................................................................................................  
 5.4. A felfüggesztés id tartama: . . -tól . . -ig 
 5.5. Az alapügyben eljárt szerv megnevezése: ......................................... határozatának száma:  .................................  
  
 6. A  büntet eljárás folytatására vagy 
 az  új eljárás (perújítási nyomozás vagy perújítás elrendelése) indítására vonatkozó adatok: 
 6.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése:  
  ........................................................................................................................................................................................  
 6.2. Az eljárásban hozott határozat száma: ....................................................................................................................  
 6.3. Az eljárás folytatásának vagy új eljárás indításának id pontja:  év  hó  nap. 
 6.4. Alapügyben vagy a büntet eljárás folytatását megel z en eljárt szerv kódja és megnevezése: 
   ........................................................................................................................................................................
 6.5. Az alapügyben vagy a büntet eljárás folytatását megel z en eljáró szerv határozatának száma: 
 ................................................................................................................ 
  
 7. A nyomozás megszüntetésére vonatkozó adatok: 
 7.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése:  
  ........................................................................................................................................................................................  
 7.2. Az eljárásban hozott határozat száma: 
  ........................................................................................................................................................................................  
 7.3. A nyomozás megszüntetésének napja:  év  hó  nap 

 
Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 
 

P. H. 
 
 

........................................................ 
Az eljáró szerv képvisel je 
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2. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS VÁDEMELÉSR L VAGY VÁDEMELÉS ELHALASZTÁSÁRÓL 
Az 1., 2. és 3. pont kitöltése minden esetben kötelez ! 
 

 PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 
 1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelez ) 

 1.1. Személyi azonosító:  

 1.2. Családi és utónév:  ..................................................................................................................................................  

 1.3. Születési családi és utónév:  ....................................................................................................................................  

 1.4. El z  családi és utónév:  .........................................................................................................................................  

 1.5. Születési hely:  ............................................................................................................  id :  év  hó  nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve:  ........................................................................................................................  

 1.7. Neme:  férfi  n   1.8. Állampolgárság: .............................. El z  állampolgárság:  .........................................

 1.9. Lakóhely:  ...............................................................................................................................................................  

  
 2. Megalapozott gyanú közlésével kapcsolatos adatok: (kitöltése kötelez ) 
 2.1. A megalapozott gyanút közl  szerv kódja és megnevezése:  
  .......................................................................................................................................................................................  
 2.2. A megalapozott gyanú közlésének id pontja:  év  hó  nap.  
 2.3. A büntet ügy iktatószáma:  .....................................................................................................................................  

  
 3. A vád tárgyává tett b ncselekmény adatai: (kitöltése kötelez ) 

Kód és megnevezés Btk. 
szerinti  

min sítés 

Rendbeliség Elkövetési 
hely 

Elkövetési id  

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

        

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

        

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

        

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

        

 4. Vádemelés adatai: 
 4.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése:  
  ........................................................................................................................................................................................  
 4.2. A vádirat száma:  .....................................................................................................................................................  
 4.3. A vádemelés id pontja:  év  hó  nap. 
 4.4. A vádirat kelte:  év  hó  nap. 
  
 5. Vádemelés elhalasztása adatai: 
 5.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése:  
  ........................................................................................................................................................................................  
 5.2. A vádemelés elhalasztása leteltének napja:  év  hó  nap. 
 5.3. Az eljárásban hozott határozat száma: ................................................................. kelte:  év  hó  nap. 
 5.4. A vádemelés elhalasztásának oka:  ..........................................................................................................................  

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 
P. H. 

........................................................ 
Az eljáró szerv képvisel je 
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3. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS ÜGYÉSZI MEGROVÁS ALKALMAZÁSÁRÓL 
 
 

 PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 
 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító:  

 1.2. Családi és utónév:  ..................................................................................................................................................  

 1.3. Születési családi és utónév:  ....................................................................................................................................  

 1.4. El z  családi és utónév:  .........................................................................................................................................  

 1.5. Születési hely:  ............................................................................................................  id :  év  hó  nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve:  ........................................................................................................................  

 1.7. Neme:  férfi  n   1.8. Állampolgárság: ...................................... El z  állampolgárság:  .............................  

 1.9. Lakóhely:  ...............................................................................................................................................................  

  
 2. Az eljáró ügyészség, adatai és az ügy alapadatai: 
 2.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése:  
  .......................................................................................................................................................................................  
 2.2. Határozatának száma:  ..............................................................................................  kelte:  év  hó  nap. 
 2.3. Büntet eljárást indító szerv megnevezése:  .............................................................................................................  
 határozatának száma:  .....................................................................................................  kelte:  év  hó  nap. 
  
 3. B ncselekményi adatok: 

Megnevezés  Btk. szerinti  
min sítés  Rb. 

 Az elkövetési 
helye  

és ideje 

 Elkövet i 
 és 

elkövetési alakzat 

 B n-
szerv. 

     
............................../
.............................. 

............................../

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

     
............................../
...............................

............................../

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

     
............................../
...............................

............................../

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

 
 

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 
P. H. 

........................................................ 
Az eljáró szerv képvisel je 

 B nügyi nyilvántartó szerv bejegyzése: 
 Nyilvántartási ideje:  
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4. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS JOGER S BÍRÓI DÖNTÉSEKR L 
 
 

  PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 
A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK   IGEN   NEM  (kitöltése kötelez ) 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító:  

 1.2. Családi és utónév:  .....................................................................................................................................................  

 1.3. Születési családi és utónév:  .......................................................................................................................................  

 1.4. El z  családi és utónév:  ............................................................................................................................................  

 1.5. Születési hely:  ..............................................................................................................  id :  év  hó  nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve:  ...........................................................................................................................  

 1.7. Neme:  férfi  n   1.8. Állampolgárság: .......................................... El z  állampolgárság:  .........................  

 1.9. Lakóhely:  ..................................................................................................................................................................  

  
 2. A határozat és az eljáró szerv adatai: 
 2.1. Az eljárás eredménye:    elítélés    felmentés   megszüntetés 
 2.2. Ha rendkívüli jogorvoslatra került sor:  perújítás  felülvizsgálat  jogorvoslat a törvényesség érdekében  
 2.3. Joger re emelkedésének napja:  év  hó  nap. 
 2.4. Els  fokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében els  fokon) eljárt bíróság megnevezése: 
  ..........................................................................................................................................................................................  
 határozatának száma:......................................................................... kelte:  év  hó  nap. 
 2.5. Másodfokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében másodfokon) eljárt bíróság 
megnevezése:  
  ..........................................................................................................................................................................................  
 határozatának száma: ......................................................................... kelte:  év  hó  nap. 
 2.6. Harmadfokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében harmadfokon) eljárt bíróság 
megnevezése:  
  ..........................................................................................................................................................................................  
 határozatának száma: ......................................................................... kelte:  év  hó  nap. 
 2.7. Vádiratot benyújtó ügyészség kódja és megnevezése:  
 vádirat száma: ........................................................................ kelte:  év  hó  nap 
 annak az eljárásnak az ügyiratszáma, amelyben a megalapozott gyanút a terhelttel közölték: 
...................................................kelte:  év  hó  nap. 
 2.8. Rendkívüli perorvoslat vagy jogorvoslat esetén az alapügyben joger s határozatot hozó bíróság megnevezése:  
  ..........................................................................................................................................................................................  
 határozatának száma: .......................................................... joger re emelkedésének napja:  év  hó  nap. 
 2.9.  A terhelt fiatalkorú  igen nem (kitöltése kötelez ) 
 2.10. A terhelt  nem visszaes   visszaes   különös visszaes   többszörös visszaes   er szakos többszörös 

visszaes  
 2.11. Az érintett el zetes mentesítésben részesült:  igen nem  (kitöltése kötelez ) 
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 3. B ncselekményi adatok: 
Megnevezés Btk. 

szerinti  
min sítés 

Rb. Az elkövetés 
helye és  

ideje 

Elkövet i 
 és 

elkövetési alakzat 
B n- 
szerv. 

      

      

      
  

 4. Szankció adatai: 
 4.1. A büntetés kiszabását a bíróság mell zte:  igen 
 4.2. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS 

Neme Mértéke Vh. fokozata Foglalkozás/Járm - 
kategória  

    
    

 

4.3. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE/ RÉSZBEN FELFÜGGESZTÉSE 
4.3.1 Vh. felfüggesztve ……… évre 
4.3.1.1. Részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a végrehajtandó rész tartama: ….év …… hónap 
4.3.1.2. Részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a próbaid  tartama: ….év …… hónap 
 

4.4. MELLÉKBÜNTETÉS  
 Neme  Mértéke kitiltás helye 

      
      

  

 4.5. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS  
 Neme  Mértéke   

      
      
      

  

 4.6. Önállóan alkalmazott, határozott idej  kiutasítás leteltének napja:  év  hó  nap. 
 4.7. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított id  (kitöltése kötelez ):  év  hó  nap. 

 

 4.8. Felfüggesztett szabadságvesztés, illetve részben felfüggesztett szabadságvesztés felfüggesztett része 
végrehajtásának elrendelése esetén a felfüggesztett büntetést joger sen kiszabó bíróság  
 megnevezése:  ...................................................................................................................................................................  
 határozatának száma: ........................................................................ kelte:  év  hó  nap. 
 4.9. Próbára bocsátás megszüntetése esetén a próbára bocsátást joger sen alkalmazó bíróság megnevezése:  
  ..........................................................................................................................................................................................  
 határozatának száma:  ...............................................................  joger re emelkedésének napja:  év  hó  nap. 
 4.10. Próbára bocsátás meghosszabbítása esetén a próbára bocsátást joger sen alkalmazó bíróság megnevezése:  
  ..........................................................................................................................................................................................  
 határozatának száma:  ...............................................................  joger re emelkedésének napja:  év  hó  nap. 

4.11. Az ítélettel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmény: 
 

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 
 P. H. 

 ........................................................ 
Az eljáró szerv képvisel je 
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 B nügyi nyilvántartó szerv bejegyzései: 
  Hatályon kívül helyezve:  .............................................    Végrehajtását elrendelte:  .............................................  
  .........................................................................................   .........................................................................................  

  Egyéb:  ............................................................................  
  Büntetés átváltoztatása:  .........................................................................................  
 ..........................................................................................   .........................................................................................  
 ..........................................................................................   .........................................................................................  

    
 Büntetését letöltötte:   
    
    
 Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár:  
    
Mentesítés várható id pontja:    
Büntetés nyilvántartási ideje:    
Mellékbüntetés nyilvántartási ideje:   
Intézkedés nyilvántartási ideje:    
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5. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS ÖSSZBÜNTETÉSI ÍTÉLETR L, EGYSÉGES INTÉZKEDÉS ELRENDELÉSÉR L 
 

 PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 
 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító:  

 1.2. Családi és utónév:  ..................................................................................................................................................  

 1.3. Születési családi és utónév:  ....................................................................................................................................  

 1.4. El z  családi és utónév:  .........................................................................................................................................  

 1.5. Születési hely:  ............................................................................................................  id :  év  hó  nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve:  ........................................................................................................................  

 1.7. Neme:  férfi  n   1.8. Állampolgárság: ...................................... El z  állampolgárság:  ..........................  

 1.9. Lakóhely:  ...............................................................................................................................................................  

  
 2. A határozat és az eljáró szerv adatai: 
 2.1. Joger re emelkedésének napja:  év  hó  nap. 
 2.2. Els  fokon eljárt bíróság megnevezése:  .................................................................................................................  
 határozatának száma:......................................................................... kelte:  év  hó  nap 
 2.3. Másodfokon eljárt bíróság megnevezése:  ..............................................................................................................  
 határozatának száma: ......................................................................... kelte:  év  hó  nap. 
 2.4. A terhelt fiatalkorú  igen  nem (kitöltése kötelez ) 

  
 3. Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma: 
 Bíróság megnevezése:  ...................................................................................................................................................   
 határozatának száma:......................................................................... kelte:  év  hó  nap 
 Bíróság megnevezése:  ...................................................................................................................................................   
 határozatának száma:......................................................................... kelte:  év  hó  nap 
 Bíróság megnevezése:  ...................................................................................................................................................   
 határozatának száma:......................................................................... kelte:  év  hó  nap 

  
 4. Szankció adatai: 
 4.1. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS 

 Neme  Mértéke Vh. Fokozata  Foglalkozás/Járm - 
kategória 

      
      
      

 
 4.2. MELLÉKBÜNTETÉS  

 Neme  Mértéke  kitiltás helye 
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 4.3. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS  
 Neme  Mértéke   

      
      
      

  
 4.4. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított id  (kitöltése kötelez ):  év  hó  nap. .........  
 4.5. Az ítélettel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmény:  
 

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 
 

P. H. 
........................................................ 

Az eljáró szerv képvisel je 
 

 B nügyi nyilvántartó szerv bejegyzései: 
    Hatályon kívül helyezve:  .................................................................................  

 Büntetését letöltötte:    ..............................................................................................................................  
     Egyéb:  ................................................................................................................  
     ..............................................................................................................................  

  
 Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár:.   
 Mentesítés várható id pontja:    
 Büntetés nyilvántartási ideje:    
 Mellékbüntetés nyilvántartási ideje:    
Intézkedés nyilvántartási ideje:   
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6. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS KÜLFÖLDI ÍTÉLET ÉRVÉNYÉNEK ELISMERÉSÉR L 

 PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 
 

A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK   IGEN   NEM  (kitöltése kötelez ) 
 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító:  

 1.2. Családi és utónév:  ..................................................................................................................................................  

 1.3. Születési családi és utónév:  ....................................................................................................................................  

 1.4. El z  családi és utónév:  .........................................................................................................................................  

 1.5. Születési hely:  ............................................................................................................  id :  év  hó  nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve:  ........................................................................................................................  

 1.7. Neme:  férfi  n   1.8. Állampolgárság: .................................... El z  állampolgárság:  .........................  

 1.9. Lakóhely:  ...............................................................................................................................................................  

  
 2. A határozat és az eljáró szerv adatai: 
 2.1. A külföldi ítélet joger re emelkedésének napja:   év  hó  nap. 
 2.2. Külföldi bíróság(ok) adatai: 
 megnevezése:  ................................................................................................................................................................  
 határozatának száma:......................................................................... kelte:  év  hó  nap. 
 megnevezése:  ................................................................................................................................................................  
 határozatának száma:......................................................................... kelte:  év  hó  nap. 
 megnevezése:  ................................................................................................................................................................  
 határozatának száma:......................................................................... kelte:  év  hó  nap. 
 2.3. Els  fokon eljárt bíróság megnevezése: : 
 határozatának száma:  ......................................................................  kelte:  év  hó   nap 
 2.4. Másodfokon eljárt bíróság megnevezése: 
 határozatának száma:......................................................................... joger :  év  hó  nap 
 2.5. A terhelt fiatalkorú igen  nem (kitöltése kötelez )   

  
 3. B ncselekményi adatok: 

Megnevezés  Btk. 
szerinti  

min sítés 
 Rb. 

 Az elkövetés 
helye  

és ideje 

 Elkövet i 
 és  

elkövetési alakzat 
 B n-
szerv. 

      ............................../
............................... 

 ............................../
...............................   

      ............................../
............................... 

 ............................../
...............................   

      ............................../
............................... 

 ............................../
...............................   

      ............................../
............................... 

 ............................../
...............................   

      ............................../
............................... 

 ............................../
...............................   

      ............................../
............................... 

 ............................../
...............................   
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 4. Szankció adatai: 
 4.1. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS 

  
 Neme  Mértéke  Vh. fokozata Foglalkozás/Járm - 

kategória 
        
        

 
 4.2. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE/ RÉSZBENI FELFÜGGESZTÉS
4.2.1 Vh. felfüggesztve ……… évre 
4.2.1.1. Részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a végrehajtandó rész tartama: ….év …… hónap 
4.2.1.2. Részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a próbaid  tartama: ….év …… hónap 

 
 4.2. MELLÉKBÜNTETÉS  

 Neme  Mértéke kitiltás helye 
      
      
      

  
 4.3. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS  

 Neme  Mértéke   
   
      

 5. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított id  (kitöltése kötelez ):  év  hó  nap.: 
 6. Az ítélettel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmények: 
 
 

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 
P. H. 

........................................................ 
Az eljáró szerv képvisel je 

 B nügyi nyilvántartó szerv bejegyzései: 
  Hatályon kívül helyezve:  ............................................    Végrehajtását elrendelte:  ............................................  
  ........................................................................................    ........................................................................................  

   Egyéb:  ...........................................................................  
  Büntetés átváltoztatása:   ........................................................................................  
  ........................................................................................    ........................................................................................  
  ........................................................................................    ........................................................................................  

    
 Büntetését letöltötte:   
    
 Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár:. 
 Mentesítés várható id pontja:  
Büntetés nyilvántartási ideje:    
Mellékbüntetés nyilvántartási ideje:   
Intézkedés nyilvántartási ideje:    
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7. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSBAN HOZOTT DÖNTÉSEKR L 
 

 PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 
 

A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK   IGEN   NEM  (kitöltése kötelez ) 
 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító:  

 1.2. Családi és utónév:  ...............................................................................................................................................  

 1.3. Születési családi és utónév:  .................................................................................................................................  

 1.4. El z  családi és utónév:  ......................................................................................................................................  

 1.5. Születési hely:  .........................................................................................................  id :  év  hó  nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve:  .....................................................................................................................  

 1.7. Neme:  férfi vagy  n  1.8.  Állampolgárság: .............................. El z  állampolgárság:  ................................  

 1.9. Lakóhely:  ............................................................................................................................................................  
  

 2. A különleges eljárás tárgya: 
  próbára bocsátás meghosszabbítása   pártfogó felügyelet változása 
  elévülés megállapítása   pénzbüntetés vagy közérdek  munka átváltoztatás 
  szabadságvesztés utólagos elrendelése  
  bírósági mentesítés   

  

 3. Az eljáró bíróság adatai és az ügy alapadatai: 
 3.1. Az els  fokon eljáró bíróság megnevezése:  ........................................................................................................  
 határozatának száma:  ...........................................................................................  kelte:    év  hó  nap. 
 Joger s határozatot hozó bíróság megnevezése:  ........................................................................................................  
 határozatának száma:  ...........................................................................................  kelte:    év  hó  nap. 
 joger re emelkedés napja:   év  hó  nap. 
 3.2. Alapügyben els  fokon eljárt bíróság megnevezése:  .........................................................................................  
 határozatának száma:  ...........................................................................................  kelte:    év  hó  nap. 
 Az alapügyben joger s határozatot hozó bíróság megnevezése:  ................................................................................  
 határozatának száma:  ...........................................................................................  kelte:    év  hó  nap. 
 joger re emelkedés napja:   év  hó  nap. 

  

 4. A különleges eljárásra vonatkozó adatok: 
 4.1. Próbára bocsátás meghosszabbítása esetén a próbára bocsátás leteltének napja:  év  hó  nap. 
 4.2. Pártfogó felügyelet utólagos elrendelése vagy meghosszabbítása esetén a pártfogó felügyelet 
 kezd napja:  év  hó  nap és letelte  év  hó  nap. 
 4.3.  büntetés vagy  mellékbüntetés végrehajthatóságának elévülése esetén 
 az elévülés napja:  év  hó  nap. 
 4.4. A pénzbüntetés vagy a közérdek  munka szabadságvesztésre történ  átváltoztatása során megállapított 

szabadságvesztés id tartama:  ................................................................................................................................  
4.5. A pénzbüntetés közérdek  munkára történ  átváltoztatása során megállapított közérdek  munka id tartama: 
 ................................................................................................ 
 4.6. A mentesítés id pontja:  év  hó  nap. 

  

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 
 

P. H. 
........................................................ 

Az eljáró szerv képvisel je 
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8. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS VÉGREHAJTÁSI ADATOKRÓL 
 
 

 PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 
 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító:  

 1.2. Családi és utónév:  ........................................................................................................................................................  

 1.3. Születési családi és utónév:  ..........................................................................................................................................  

 1.4. El z  családi és utónév:  ...............................................................................................................................................  

 1.5. Születési hely:  .................................................................................................................  id :  év  hó  nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve:  ..............................................................................................................................  

 1.7. Neme:  férfi vagy  n  1.8.  Állampolgárság: .............................. El z  állampolgárság:  .........................................  

 1.9. Lakóhely:  .....................................................................................................................................................................  

  
 2. Az eljáró szerv adatai és az ügy alapadatai: 
 2.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése:  
  .............................................................................................................................................................................................  
 2.2. Határozatot hozó bíróság megnevezése:  ......................................................................................................................  
 határozatának száma:  ..................................................................................  joger re emelkedése:  év  hó  nap. 
 2.3. Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése:  .................................................................................................................  
 határozatának száma:  ..................................................................................  joger re emelkedése:  év  hó  nap. 

  
  

 3. Szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó adatok: 
 3.1. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata: 
  fegyház   börtön   fogház   FK börtön   FK fogház   
 3.2. A bíróság az elítélt szabadságvesztését részben felfüggesztette     
 3.3. A befogadás napja:   év  hó  nap. 
 3.4. A szabadságvesztés büntetés kezd  napja:   év  hó  nap. 
 3.5. A szabadságvesztés büntetés utolsó napja:   év  hó  nap. 
 3.6. A szabadon bocsátás napja:   év  hó  nap. 
 3.7. Feltételes szabadságra bocsátás napja:   év  hó  nap. 
 3.8. Feltételes szabadság leteltének napja:   év  hó  nap. 
 3.9. Feltételes szabadság megszüntetésének napja:   év  hó  nap. 
 3.10. Feltételes szabadságra bocsátás mellett pártfogó felügyelet alkalmazása:  igen 
 3.11. A részben felfüggesztett szabadságvesztésb l 

próbaid re bocsátás napja: 
 év  hó  nap. 

 3.12. A részben felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje 
leteltének napja: 

 év  hó  nap. 

 3.13. Szabadságvesztés félbeszakítása:  határozott vagy  határozatlan tartamú 
 3.14. Félbeszakítás kezd  napja:   év  hó  nap. 
 3.15. Határozott tartamú félbeszakítás leteltének napja:   év  hó  nap. 
 3.16. Határozott tartamú félbeszakítás meghosszabbított 

leteltének napja:  
 év  hó  nap. 

 3.17. Az elítélt halálának id pontja, ha büntetés-
végrehajtási intézetben halt meg:  

 év  hó  nap. 
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 4. Javítóintézeti nevelés végrehajtására vonatkozó adatok: 
 4.1. A befogadás napja:   év  hó  nap. 
 4.2. A javítóintézeti nevelés kezd  napja:   év  hó  nap. 
 4.3. Ideiglenes elbocsátás napja:   év  hó  nap. 
 4.4. Ideiglenes elbocsátás leteltének napja:   év  hó  nap. 
 4.5. Ideiglenes elbocsátás megszüntetésének napja:   év  hó  nap. 
 4.6. Elbocsátás napja:   év  hó  nap. 

  
 5. Kényszergyógykezelés végrehajtására vonatkozó adatok: 
 5.1. Kényszergyógykezelés megszüntetésének napja:  év  hó  nap. 
5.2. Kényszergyógykezelés megsz nésének napja:     ���� év �� hó �� nap. 
 
 6. Egyes büntetések végrehajtására vonatkozó adatok: 
6.1. A pénzbüntetés megfizetésének napja:  év  hó  nap. 
6.2. A közérdek  munka teljesítésének napja:  év  hó  nap. 
6. 3.1. Foglalkozástól eltiltás:  határozott vagy  határozatlan tartamú 
6.3.2. Határozott tartamú foglalkozástól eltiltás leteltének napja:  év  hó  nap. 
6. 4.1. Járm vezetést l eltiltás:  határozott vagy  határozatlan tartamú 
6.4. 2. Határozott tartamú járm vezetést l eltiltás leteltének napja:  év  hó  nap. 
6. 5. 1. Szabadságvesztés mellett kiszabott kiutasítás:  határozott vagy  határozatlan tartamú 
6. 5. 2. Szabadságvesztés mellett kiszabott határozott tartamú kiutasítás 

leteltének napja 
 év  hó  nap. 

  
 7. Egyes mellékbüntetések végrehajtására vonatkozó adatok: 
 7.1. A közügyekt l eltiltás leteltének napja:   év  hó  nap. 
 7.2. A kitiltás leteltének napja:   év  hó  nap. 
 7.3 A meghatározott helyr l történ  kitiltás helye  

  
 8. Értesítés mintavételr l 

8.1. arcképmás egyedi azonosító 8.2. bels  azonosító kód ujj- és 
tenyérnyomathoz 

8.3. bels  azonosító kód DNS-
mintához 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  
 
Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 
P. H. 

........................................................ 
Az eljáró szerv képvisel je 
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9. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS KÉNYSZERINTÉZKEDÉS TÁRGYÁBAN HOZOTT DÖNTÉSEKR L 
 

 PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 
 

A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK  � IGEN  � NEM  (kitöltése kötelez ) 
 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító:  

 1.2. Családi és utónév:  ..................................................................................................................................................  

 1.3. Születési családi és utónév:  ....................................................................................................................................  

 1.4. El z  családi és utónév:  .........................................................................................................................................  

 1.5. Születési hely:  ............................................................................................................  id :  év  hó  nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve:  ........................................................................................................................  

 1.7. Neme:  férfi vagy  n  1.8.  Állampolgárság: ............................ El z  állampolgárság:  .....................................  

 1.9. Lakóhely:  ...............................................................................................................................................................  

  
 2. Az elrendel  határozat szerinti b ncselekmény adatai: 

 Kód és megnevezés  Btk. szerinti 
min sítés  Rendbeliség  Elkövetési hely  Elkövetési id  

          
          
          

  
  

 3. A kényszerintézkedés elrendelésének adatai:  
 3.1. Az elrendel  bíróság megnevezése:  .................................................................................................  
 3.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:   év  hó  nap. 
 3.3 A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:   év  hó  nap. 
 3.4. Az elrendelt kényszerintézkedés típusa: 
  EL ZETES LETARTÓZTATÁS   LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM   HÁZI RIZET 
  TÁVOLTARTÁS   IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS   ÓVADÉK 
  

  
 4. A kényszerintézkedés meghosszabbításának vagy fenntartásának adatai: 
 4.1.1. A bíróság megnevezése:  ................................................................................................................  
 4.1.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:   év  hó  nap. 
 4.1.3. A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:   év  hó  nap. 
 4.2. A meghosszabbított vagy fenntartott kényszerintézkedés adatai: 
 4.2.1. A bíróság megnevezése:  ................................................................................................................  
 4.2.2. határozatának száma: .................................................................. és kelte:   év  hó  nap. 
 4.3. A kényszerintézkedés típusa: 
  EL ZETES LETARTÓZTATÁS   LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM   HÁZI RIZET 
  TÁVOLTARTÁS   IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS   ÓVADÉK 
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 5. A kényszerintézkedés megszüntetésének adatai: 
 5.1.1. Az megszüntet  szerv kódja és megnevezése:  
  .................................................................................................................................................................  
 5.1.2. határozatának száma: .......................................................................... és kelte:   év  hó  nap. 
 5.1.3. A kényszerintézkedés megszüntetésének napja:   év  hó  nap. 
 5.2. A megszüntetett kényszerintézkedés adatai: 
 5.2.1. A bíróság megnevezése:  ................................................................................................................  

 5.2.2. határozatának száma: ............................................................... és kelte:   év  hó  nap. 
 5.3. A kényszerintézkedés típusa: 

  EL ZETES LETARTÓZTATÁS   LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM   HÁZI RIZET 
  TÁVOLTARTÁS   IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS   ÓVADÉK 

  
  

 6. Korábbi kényszerintézkedés megszüntetésének és újabb kényszerintézkedés elrendelésének együttes 
alkalmazása: 

 6.1. Az újabb kényszerintézkedés elrendelésének adatai:   
 6.1.1. Az elrendel  bíróság megnevezése:  ..............................................................................................  
 6.1.2. határozatának száma: ........................................................................ és kelte:   év  hó  nap. 
 6.1.3. A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:   év  hó  nap. 
 6.1.4. Az elrendelt kényszerintézkedés típusa: 
  EL ZETES LETARTÓZTATÁS   LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM   HÁZI RIZET 
  TÁVOLTARTÁS   IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS   ÓVADÉK 
 6.2. A megszüntetett kényszerintézkedés adatai: 
 6.2.1. Az elrendel  bíróság megnevezése:  ..............................................................................................  
 6.2.2. határozatának száma: ........................................................................... és kelte:   év  hó  nap. 
 6.2.3. A kényszerintézkedés típusa: 
  EL ZETES LETARTÓZTATÁS   LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM   HÁZI RIZET 
  TÁVOLTARTÁS   IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS   ÓVADÉK 

  
 
Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 
P. H. 

........................................................ 
Az eljáró szerv képvisel je 
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10. számú adatlap 
ADATKÖZLÉS A KÜLFÖLDRE UTAZÁSI KORLÁTOZÁS HATÁLYA ALATT ÁLLÓK 
NYILVÁNTARTÁSA RÉSZÉRE 
 
 

 PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 
 

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK  � IGEN  � NEM  

(kitöltése kötelez ) 
 

 1. Az érintett  személy személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító:  

 1.2. Családi és utónév:  ..................................................................................................................................................  

 1.3. Születési családi és utónév:  ....................................................................................................................................  

 1.4. El z  családi és utónév:  .........................................................................................................................................  

 1.5. Születési hely:  ............................................................................................................  id :  év  hó  nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve:  ........................................................................................................................  

 1.7. Neme:  férfi vagy  n          1.8.  Állampolgárság: ............................ El z  állampolgárság:  .............................  

 1.9. Lakóhely:  ...............................................................................................................................................................  

  
 2. A korlátozás elrendelésének adatai:  
 2.1. Az eljáró bíróság megnevezése:  .......................................................................................................  
 2.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:   év  hó  nap. 
2.3. A korlátozás lejáratának napja:   év  hó  nap. 
 2.4. Az elrendelt korlátozás típusa: 

 KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS  IDEIGLENES KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS
ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS   IDEIGLENES ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS 
 IDEIGLENES VÉGREHAJTÁSI LETARTÓZTATÁS  MAGYARORSZÁG TERÜLETÉNEK 

ELHAGYÁSA TILOS 
 

 
 3. A korlátozás megszüntetésének adatai: 
 3.1. Az eljáró bíróság megnevezése:………………………………………………………………….  
 3.2. határozatának száma: .......................................................................... és kelte:   év  hó  nap. 
 3.3. A korlátozás megszüntetésének napja:   év  hó  nap. 
3.4. A megsz nt korlátozás típusa: 

 KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS  IDEIGLENES KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS 
 ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS  IDEIGLENES ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS 
 IDEIGLENES VÉGREHAJTÁS LETARTÓZTATÁS  MAGYARORSZÁG TERÜLETÉNEK 

ELHAGYÁSA TILOS 
 

 
 
Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 
 

P. H. 
........................................................ 

Az eljáró szerv képvisel je 
” 
 ”



A nemzetgazdasági miniszter 48/2012. (XII. 28.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek
a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggõ módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dq) alpontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró emberi erõforrások miniszterével egyetértésben –

a 2. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. § m), s) és v) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (8) bekezdés

d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a foglalkozás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (4) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 5. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont ds) alpontjában kapott

felhatalmazás, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró emberi erõforrások miniszterével egyetértésben –

a 6. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dk) alpontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró emberi erõforrások miniszterével egyetértésben –

a 7. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

emberi erõforrások miniszterével egyetértésben –

a 8. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés

b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben –

a 10. alcím tekintetében az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, 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 13. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (8) bekezdés

b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 14. alcím tekintetében a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a

családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló

2004. évi CXXIII. törvény 17. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és m) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás

alapján, 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 16. alcím tekintetében az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény

462. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosítása

1. § A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) A foglalkozás-egészségügyi szakellátás a székhelye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi

központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) helyett más fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi

központjával is köthet szerzõdést az érintett fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala

munkaügyi kirendeltségének illetékességi területéhez tartozó településen lakó, az (1) bekezdés szerinti vizsgálatra

küldött álláskeresõ ellátására, ha

a) közlekedési feltételek ezt indokolják, és

b) a székhelye szerinti fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét errõl megelõzõleg

tájékoztatta, és

c) az érintett munkaügyi központ ezt kezdeményezi.”

2. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló

30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosítása

2. § A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet melléklete

4.4.17. pontjában a „kistérségi (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi

kerületi) hivatalának járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szöveg lép.

3. A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti a rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet 1. § (1) bekezdésében, valamint 3. § (2) bekezdésében

a „központi szervezeti egysége” szövegrész.

4. A foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

módosítása

4. § (1) A foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek

kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdés c) pont

1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A munkaügyi központ a 3. § szerinti képzést szervezõ intézménnyel – amennyiben van olyan személy, aki a képzõ

intézmény által nyújtott képzésben részt fog venni, és ehhez a munkaügyi központtól támogatásban részesül –

együttmûködési megállapodást köt. Az együttmûködési megállapodás tartalmazza

c) a munkaügyi központ kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy)

„1. a képzésre jelentkezõk tájékoztatást kapnak az intézmény programjairól,”

(2) Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A munkaügyi központ köteles a munkaadónak az Flt.14/A. §-ában meghatározott megállapodás megkötésére

javaslatot tenni, ha van olyan álláskeresõ, aki – a munkaügyi központ és a kirendeltség álláspontja szerint –
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a munkaadó munkaerõigényében megjelölt munkakör betöltésére, a kirendeltség által támogatott képzésben

történõ részvétel eredményeként alkalmassá válhat.”

(3) Az R1.

a) 2. § (1) bekezdésében a „mérlegelési jogkörében támogatás nyújt” szövegrész helyébe „mérlegelési jogkörben

támogatás nyújtható”,

b) 4. § (1) bekezdésének bevezetõ szövegében a „a munkaügyi központtól” szövegrész helyébe a „a fõvárosi és

megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségétõl (a továbbiakban:

kirendeltség)”,

c) 5. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 5. § (4) bekezdés d) pontjában, a 7. § (1) bekezdésében a „munkaügyi

központ” szövegrészek helyébe a „kirendeltség”, az 5. § (4) bekezdés bevezetõ szövegében, a 6. §

(3) bekezdésében, a 8/A. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (2) bekezdés aa) alpont 4. pontjában,

11. § (2b) bekezdésében, 11. § (6) bekezdésében, a 21/A. § (3) bekezdésében, 21/B. § (2) és (4) bekezdésében

a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „kirendeltség”,

d) 9. § (3) bekezdésében, 11. § (5) bekezdésében a „munkaügyi központhoz” szövegrész helyébe a

„kirendeltséghez”,

e) 18/C. § (3) bekezdés a) pontjában a „munkaügyi központ kirendeltségéhez” szövegrész helyébe a

„kirendeltséghez”,

f) 21/A. § (4) bekezdésében a „megyei munkaügyi központhoz” szövegrész helyébe, a „kirendeltséghez”,

g) 26/A. § (6) bekezdés b) pontjában a „munkaügyi központok” szövegrész helyébe a „kirendeltség” szöveg,

a „munkaügyi központoknál” szövegrész helyébe a „munkaügyi központnál és kirendeltségnél”,

h) 27. § (17) bekezdés bevezetõ szövegrészében, valamint a 27/B. § (1) bekezdésének bevezetõ szövegében

a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „munkaügyi központ és a kirendeltség”

szöveg lép.

5. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésérõl és kivizsgálásáról szóló

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

5. § A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésérõl és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.)

NM rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a „fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézeténél

(a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet)” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal

járási (fõvárosi kerületi) hivatala járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézeténél (a továbbiakban: járási

népegészségügyi intézet)”,

b) 5. § (5) bekezdés b) pontjában a „kistérségi népegészségügyi intézetet” szövegrész helyébe a „járási

népegészségügyi intézetet”,

c) 6. §-ában a „kistérségi népegészségügyi intézetet” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi intézetet”

szöveg lép.

6. A biológiai tényezõk hatásának kitett munkavállalók egészségének védelmérõl szóló

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosítása

6. § A biológiai tényezõk hatásának kitett munkavállalók egészségének védelmérõl szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

a) 3. § (4) bekezdés b) pontjában az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõségének

(a továbbiakban: munkavédelmi felügyelõség)” szöveg helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal

munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelõségének (a továbbiakban:

munkavédelmi felügyelõség)”,

b) 7. § (2) bekezdésében a „kistérségi népegészségügyi intézetét” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi)

hivatal járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)”,

c) 13. § (6) a „fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetének” szövegrész helyébe

a „járási népegészségügyi intézetnek”,

d) 13. § (7) bekezdésében a „fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetének” szövegrész

helyébe a „járási népegészségügyi intézetnek és a munkavédelmi felügyelõségnek”,

e) 14. § (3) bekezdésében a „fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete” szövegrész

helyébe a „járási népegészségügyi intézet”,
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(5) Hatályát veszti az R2. 24. § (3) bekezdésében a „megyei és fõvárosi szervezete” szövegrész.

9. A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól

és a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló

17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosítása

9. § A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási

cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes

rendelet

a) 141. § (2) bekezdésben a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatal”,

b) 150. § (1) bekezdésében az „a települési önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe az „a járási (fõvárosi kerületi)

gyámhivatal”

szöveg lép.

10. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól szóló

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

10. § Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.)

PM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „települési (a fõvárosban a fõvárosi kerületi) önkormányzat jegyzõje által

a polgármesteri hivatal részeként” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) hivatal” szöveg lép.

11. Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról

és könyvelésérõl szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

11. § Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyvelésérõl

szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet

a) 2. § (3) bekezdésének a) pontjában, az „az okmányirodánál” szövegrész helyébe az „a járási (fõvárosi kerületi)

hivatalnál”, a 2. számú melléklet 1.2. alpont táblázatának 3. pontjában az „Okmányirodánál” szövegrész helyébe

a „Járási (fõvárosi kerületi) hivatalnál”

b) 3. számú melléklet táblázatának 14. pontjában az „okmányirodában” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi

kerületi) hivatalban”

szöveg lép.

12. A Start-számlával, kincstári letéti Start-számlával rendelkezõ gyermek magasabb összegû

állami támogatásra való jogosultságának igazolásáról szóló 1/2008. (I. 17.) PM rendelet módosítása

12. § A Start-számlával, kincstári letéti Start-számlával rendelkezõ gyermek magasabb összegû állami támogatásra való

jogosultságának igazolásáról szóló 1/2008. (I. 17.) PM rendelet 2. §-ában, valamint 1. számú mellékletében

a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatal” szöveg lép.

13. Az álláskeresõként való nyilvántartásba vételrõl, valamint a nyilvántartásból való törlésrõl szóló

2/2011. (I. 14.) NGM rendelet módosítása

13. § (1) Az álláskeresõként való nyilvántartásba vételrõl, valamint a nyilvántartásból való törlésrõl szóló 2/2011. (I. 14.)

NGM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

„b) a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségére (a továbbiakban:

kirendeltség)”

(2) Az R3.

a) 2. § (2) bekezdésében a „munkaügyi központ kirendeltsége” szövegrész helyébe, a „kirendeltség” szöveg,

(5) bekezdésében a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe, a „kirendeltség”,

b) 3. §-ában a „munkaügyi központtal” szövegrész helyébe a „kirendeltséggel”

szöveg lép.
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14. A START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény

érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet

módosítása

14. § A START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének,

továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § (5) bekezdés ac) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(A START BÓNUSZ kártyát igénylõ személy nyilatkozattételével egyidejûleg

a (4) bekezdés a) pontjában elõírtakat)

„ac) az ápolási díj folyósításának megszûnése idõpontját a járási (fõvárosi kerületi) hivatal, illetve a képviselõ-testület

által megállapított ápolási díjat illetõen az ellátás megállapítására jogosult hatóság ellátás megszüntetésérõl

rendelkezõ határozatával, ennek hiányában a járási (fõvárosi kerületi) hivatal, illetve a jegyzõ által kiadott igazolással;”

(igazolja.)

15. A szakfeladatrendrõl és az államháztartási szakágazati rendrõl szóló

56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet módosítása

15. § A szakfeladatrendrõl és az államháztartási szakágazati rendrõl szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 5. számú melléklet

841104 Területi álatalános igazgatási szervek tevékenységes sorában a „közigazgatási hivatalokat” szövegrész

helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalokat" szöveg lép.

16. A Karrier Híd Programban való részvétel további feltételeirõl,

valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról szóló

2/2012. (II. 7.) NGM rendelet módosítása

16. § (1) A Karrier Híd Programban való részvétel további feltételeirõl, valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény

igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról szóló 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § a) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed)

„a) fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségére (a továbbiakban:

kirendeltség), ”

(2) Az R4. 2. § (1) bekezdésének a) pontjában a „lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központnak a lakóhelye szerint

illetékes kirendeltsége (a továbbiakban: kirendeltség)” szövegrész helyébe a „lakóhelye szerint illetékes kirendeltség”

szöveg lép.

17. Záró rendelkezések.

17. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 49/2012. (XII. 28.) NGM rendelete
az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány
megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (26) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Általános szabályok

1. § Az adóhatóságot a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért készkiadás és költségátalány az e rendeletben

meghatározottak szerint illeti meg.

2. Az adó-végrehajtási eljárás során felmerülõ végrehajtási költségek megállapításának részletes

szabályai

2. § (1) Az adóhatóság a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban készkiadásként számítja fel a következõ igazolt

költségeket:

a) a lefoglalt ingóság szállítása esetén a szállítási (fuvarozási) költség,

b) a lefoglalt ingóság tárolásával kapcsolatban felmerült költség,

c) a lefoglalt és zár alá vett ingóság megõrzésével kapcsolatban felmerült költség és a zárgondnok díja,

d) a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költsége,

e) a végrehajtási eljárásnál jelen levõ tanú költségtérítése,

f) az eljárás során közremûködõ rendõrség igénybevételének díja,

g) az eljárásban közremûködõ ügygondnok díja,

h) a szakértõ-becsüs kirendelésével összefüggésben felmerült díj,

i) utazási költségként vagy szállásköltségként a számla alapján a ténylegesen felmerült költség, amennyiben

az intézkedés megtétele Magyarország területén kívül válik szükségessé,

j) az ingatlan-végrehajtás során felmerülõ igazgatási szolgáltatási díj,

k) minden egyéb, a végrehajtás foganatosításával összefüggésben felmerült, számlával igazolt költség.

(2) Az adóhatóság a végrehajtás foganatosítása során felmerült költségeket – az (1) bekezdés j) pontjában, továbbá

a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – megelõlegezi.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az (1) bekezdés h) pontjában megjelölt költséget a szakértõ-becsüs eljárását

indítványozó elõlegezi. Ugyanezen személy köteles viselni is e költséget, amennyiben a kirendelésre a

becsértékközléssel szemben benyújtott végrehajtási kifogás alapján került sor.

(4) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 163. § (2) bekezdésében meghatározott

5000 forint költségminimum szempontjából az azonos helyszínen egyidejûleg foganatosított vagy foganatosítani

megkísérelt több ingófoglalást egyetlen ingófoglalásként kell figyelembe venni. Gépjármû nyilvántartáson, illetve vízi

és légi jármû nyilvántartáson alapuló ingófoglalások, és ingatlanfoglalások esetén a költségminimumot

foglalásonként külön-külön kell felszámítani.

(5) Az adó-végrehajtási eljárásban kirendelt ügygondnok, illetve kijelölt zárgondnok (a továbbiakban: gondnok)

(1) bekezdés szerinti költségének megtérítését a (6) vagy (7) bekezdésben foglaltak szerint igényelheti.

(6) A gondnokot a kirendelés teljesítésére fordított idõ alapján, minden megkezdett óráért munkadíj illeti meg, amely

nem lehet magasabb, mint a központi költségvetésrõl szóló törvényben megállapított kirendelt ügyvédi óradíj.

(7) A gondnok kérelmére a munkaórák tételes kimutatása mellett a munkadíj 25%-ának megfelelõ összegû

költségátalány fizetésére kerül sor.
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3. Az adó-végrehajtási eljárásban felmerülõ költségátalány

3. § (1) Az adóhatóságot a végrehajtás foganatosításáért – a (2) bekezdésben említett esetek kivételével – 5000 forint

költségátalány illeti meg, minden más, e rendelet alapján felszámítható költségtõl függetlenül.

(2) Nem illeti meg az adóhatóságot az (1) bekezdés szerinti költségátalány, amennyiben az adó-végrehajtási eljárásban

kizárólag

a) az Art. 150/A. § alapján túlfizetés átvezetésére vagy

b) az Art. 151. § (1) bekezdés szerinti visszatartási jog gyakorlására

kerül sor.

(3) Az adóhatóság az (1) bekezdés szerinti költségátalányról végzést hoz.

4. A költség és a költségátalány megfizetése

4. § (1) Az adóhatóságot e rendelet alapján megilletõ költséget és költségátalányt közvetlenül az adóhatóságnak kell

megfizetni.

(2) Ha az adóhatóság az Art. 161. §-a alapján folyamatban lévõ eljárás során végrehajtási cselekményt – a behajtást kérõ

érdekkörében felmerült ok miatt – tévesen foganatosít, a tévesen foganatosított végrehajtási cselekményekhez

kapcsolódó 2. § szerinti költség, valamint a téves végrehajtás foganatosításáért fizetendõ költségátalány a behajtást

kérõt terheli.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen induló adó-végrehajtási eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 50/2012. (XII. 28.) NGM rendelete
a kiemelt adózók kijelölésérõl, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkezõ adózók
körének megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet módosításáról

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (12) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §

c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el.

1. § A kiemelt adózók kijelölésérõl, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkezõ adózók körének

megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 1. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„1. § Kiemelt adózónak minõsülnek az adóévet megelõzõ év utolsó napján csõdeljárás, felszámolási eljárás,

végelszámolási eljárás, kényszer-végelszámolási eljárás vagy kényszertörlési eljárás alatt nem álló

a) részvénytársasági formában mûködõ hitelintézetek és biztosítók,

b) azon adózók – a költségvetési szervek, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozók és

magánszemélyek kivételével –, amelyek

ba) az adóévet megelõzõ második évben, vagy azt megelõzõen kezdték meg tevékenységüket, és

bb) adóteljesítményük értéke az 1 800 000 000 forintot elérte.”

2. § Az NGM rendelet 2. § a) pontjában a „690 000 000 forintot” szövegrész helyébe a „744 000 000 forintot” szöveg,

2. § b) pontjában a „140 000 000 forintot” szövegrész helyébe a „144 000 000 forintot” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 51/2012. (XII. 28.) NGM rendelete
a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól
és a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló
17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosításáról

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat

felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket

rendelem el:

1. § Hatályát veszti a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és

a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.)

PM–IM együttes rendelet 75. §-a.

2. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelete
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási
díjáról és felügyeleti díjáról

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló 2007. évi

LX. törvény 14. § (6) bekezdés a) és b) pontjában és (7) bekezdésében, továbbá az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi

rendszerében és az erõfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történõ részvételrõl szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. §

(2) bekezdés a) és b) pontjában,

a 8. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §

(4) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1. § és az 1. melléklet tekintetében

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a

következõt rendelem el:

1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:

a) az üvegházhatású gázkibocsátások engedélyezési eljárásáért (engedély kiadása vagy módosítása);

b) az együttes végrehajtási hitelesítõi névjegyzékbe, illetve a külföldi együttes végrehajtási hitelesítõi névjegyzékbe

történõ bejegyzésért, továbbá a hitelesítõi jogosultság felfüggesztésének megszüntetéséért;

c) a légi jármû üzembentartóknak a nyomonkövetési tervek, egyszerûsített nyomon követési tervek jóváhagyásáért,

valamint ezek módosításának engedélyezési eljárásáért.

(2) Üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenység kibocsátási engedélye esetében az igazgatási szolgáltatási

díjfizetés alapja:

a) meglévõ létesítmények esetében a létesítmény éves összkibocsátása az engedélykérelem beadását megelõzõ

évben,

b) új létesítmény esetében az engedélykérelem beadását követõ évre a létesítménynek az engedélyes által becsült

éves összkibocsátása.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díj az eljáró közigazgatási szerv bevétele.

2. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díjat az 1. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásért az Országos Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: Fõfelügyelõség) Magyar Államkincstárnál vezetett

10032000-00287261-00000000 számú fizetési számlájára kell befizetni.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj átutaláson kívül fizetési számlára történõ készpénzbefizetés útján is teljesíthetõ.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél elõre, a kérelem benyújtását megelõzõen köteles befizetni. A befizetett

igazgatási szolgáltatási díjról a Fõfelügyelõség a határozat kiadásával egyidejûleg számlát állít ki, és azt a határozattal

együtt az ügyfélnek megküldi.

(4) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem

elõterjesztéséhez mellékelni kell.

3. § (1) Ha az ügyfél eljárás megindítása nélkül (tévesen) fizetett igazgatási szolgáltatási díjat, akkor azt a Fõfelügyelõség

visszatéríti.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség teljesítésérõl a Fõfelügyelõség nyilvántartást vezet.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és

könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló jogszabály elõírásait kell alkalmazni.

4. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 1. §-ában foglaltakat a díjfizetési kötelezettségre,

b) 31. § (2) és (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek tekintetében,

c) 73/A. §-ában foglaltakat a hiánypótlásra,

d) 82. §-ában foglaltakat a díjfizetés elmulasztására és a mulasztási bírságra,

e) 86. §-ában foglaltakat az elévülés tekintetében,

f) 87. § (1) bekezdésében foglaltakat a késedelmi pótlék megfizetésére
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értelemszerûen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény „állami adóhatóságot” említ azon az „eljárásra

illetékes és hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervet”, ahol „illetéket” említ azon „díjat”, ahol „leletet” említ azon

„jegyzõkönyvet” kell érteni.

5. § (1) Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erõfeszítés-megosztási határozat

végrehajtásában történõ részvételrõl szóló törvény és annak végrehajtásáról szóló rendelet szerint a tárgyévre

megállapított kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek mennyisége alapján az üzemeltetõ és a

légi jármû üzembentartó által fizetendõ felügyeleti díjat ezer forintra kerekítve egy összegben kell átutalási

megbízással teljesíteni a tárgyévet követõ év február 28-ig a Fõfelügyelõség Magyar Államkincstárnál vezetett

10032000-00287261-00000000 számú fizetési számlájára.

(2) Az átutalási megbízáson az üzemeltetõ a közlemény rovatban feltünteti az ÜHG-engedélyének azonosítási számát,

illetve a tárgyévet.

(3) A befizetett felügyeleti díjról a Fõfelügyelõség számlát állít ki, és a befizetését követõ harminc napon belül megküldi

a felügyeleti díj befizetõjének.

(4) A felügyeleti díj fizetési kötelezettség teljesítésérõl a Fõfelügyelõség nyilvántartást vezet. A felügyeleti díjak

nyilvántartására és elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett – az államháztartás

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló jogszabály elõírásait kell

alkalmazni.

6. § (1) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló

2007. évi LX. törvény szerinti felügyeleti díjat átutalási megbízással, egy összegben kell teljesíteni az energiapolitikáért

felelõs miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú

fizetési számlájára.

(2) Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

(3) A befizetett felügyeleti díjról az energiapolitikáért felelõs miniszter számlát állít ki, amelyet a felügyeleti díj befizetését

követõ harminc napon belül megküld a felügyeleti díj befizetõjének.

(4) A felügyeleti díj fizetési kötelezettség teljesítésérõl az energiapolitikáért felelõs miniszter nyilvántartást vezet.

A felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett – az

államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló jogszabály

elõírásait kell alkalmazni.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.

(2) A (3) bekezdés d) pontja 2013. május 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti

a) az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjairól szóló

32/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet,

b) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységkereskedelmi rendszer mûködtetésével kapcsolatos felügyeleti díj

megfizetésének részletes szabályairól szóló 38/2006. (VIII. 22.) KvVM–PM együttes rendelet,

c) a Magyar Köztársaság területén megvalósuló együttes végrehajtási projekttevékenységekkel kapcsolatos

felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 6/2008. (III. 18.) KvVM rendelet,

d) az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységrõl szóló 8/2011. (III. 17.)

NFM rendelet.

8. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés

b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 1. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági ellenõrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdése b) pontja alkalmazásának a következõ esetekben van

helye]

„h) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erõfeszítés-megosztási határozat

végrehajtásában való részvételrõl szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1)–(2) bekezdése és (5)–(6) bekezdése;”
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9. § (1) A Magyar Köztársaság területén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló együttes

végrehajtás hitelesítõire vonatkozó szakmai és személyi követelményekrõl, valamint a hitelesítés szabályairól szóló

1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 2. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„h) lényeges tévedés: a Tervdokumentumban vagy az éves jelentésben szereplõ adatokra hatással lévõ olyan egyedi

vagy halmozott hibák, hiányosságok és félreértelmezések, amelyek a hitelesítõ szakmai ítélete szerint befolyásolhatják

az Országos Környezetvédelmi, Vízügyi és Természetvédelmi Fõfelügyelõségnek (a továbbiakban: Fõfelügyelõség)

vagy az energiapolitikáért felelõs miniszternek az együttes végrehajtási projekttel kapcsolatos döntéseit, így

különösen, ha azok a lényegességi szintet elérõ vagy azt meghaladó mértékben torzítják a Tervdokumentumban vagy

az éves jelentésben szereplõ adatokat;”

(2) A KvVM rendelet 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24. § (1) A hitelesítõ nem folytathat hitelesítési tevékenységet azon együttes végrehajtási projekt kapcsán, amely

Szállítója vagy Átvevõje részére az Éhvt. vagy üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az

erõfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történõ részvételrõl szóló törvény (a továbbiakban: Ügkr.tv.)

hatálya alá esõ kibocsátás-kereskedelemmel kapcsolatos szolgáltatást végzett, a szolgáltatás nyújtásának befejezését

követõ két évig.

(2) A hitelesítõ, illetve a hitelesítõ szakértõ és közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi

IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja] nem tarthat fenn összeférhetetlen üzleti kapcsolatot a hitelesítési

tevékenységével érintett együttes végrehajtási projekt Szállítója vagy Átvevõje, más hitelesítõ, illetve az Éhvt. vagy az

Ügkr.tv. hatálya alá esõ kibocsátás-kereskedelemmel kapcsolatos szolgáltató tevékenységet végzõ más gazdálkodó

szervezet vonatkozásában.”

(3) A KvVM rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A hitelesítõ, illetve a hitelesítõ szakértõ és az Éhvt. vagy az Ügkr.tv. hatálya alá esõ kibocsátás-kereskedelemmel

kapcsolatos szolgáltatást végzõ gazdálkodó szervezet között összeférhetetlen üzleti kapcsolatnak minõsül, ha

a) a hitelesítõ vagy a hitelesítõ szakértõ részesedéssel rendelkezik bármely más hitelesítõ gazdasági társaságban vagy

egyéb gazdálkodó szervezetben, illetve az Éhvt. vagy az Ügkr.tv. hatálya alá esõ kibocsátás-kereskedelemmel

kapcsolatos szolgáltató tevékenységet végzõ más gazdálkodó szervezetben;

b) a hitelesítõ vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, könyvvizsgálója vagy hitelesítõ szakértõje más

hitelesítõ, illetve az Éhvt. vagy az Ügkr.tv. hatálya alá esõ kibocsátás-kereskedelemmel kapcsolatos szolgáltató

tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja vagy könyvvizsgálója.”

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelethez

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek és az igazgatási szolgáltatási

díj mértéke

A B C D

1. Sorszám Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos
igazgatási szolgáltatási díjköteles tevékenységek

megnevezése

Igazgatási
szolgáltatási díj
mértéke (forint)2. (fõ) alszám

3. 1. Üvegházhatású gázkibocsátással járó
tevékenység kibocsátási engedélye

4. 1.1. éves kibocsátás �50 kt CO2

(A kategória)
80 000

5. 1.2. 50 kt CO2< összes éves kibocsátás �500 kt CO2

(B kategória)
91 000

6. 1.3. összes éves kibocsátás >500 kt CO2

(C kategória)
108 000

7. 1.4. Az 1.1. pontban foglalt engedélyek módosítása
esetén

40 000

8. 1.5. Az 1.2. pontban foglalt engedélyek módosítása
esetén

48 000

9. 1.6. Az 1.3. pontban foglalt engedélyek módosítása
esetén

57 000

10. 2. Légi jármû üzembentartó esetében nyomon
követési terv jóváhagyása (tervenként)

211 000

A nemzeti fejlesztési miniszter 81/2012. (XII. 28.) NFM rendelete
a bányászati koncessziós pályázati eljárásról

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A pályázati felhívás

1. § (1) A pályázati felhívást a benyújtási határidõ kezdetétõl számított legalább harminc nappal megelõzõen a koncesszióról

szóló törvényben és a bányászatról szóló törvényben foglaltakon túl a bányászati ügyekért felelõs miniszter

(a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban:

MBFH) honlapján is közzé kell tenni.

(2) A pályázati felhíváshoz részletes pályázati dokumentáció tartozik, amelynek beszerzési helyét és módját a pályázati

felhívás tartalmazza.

2. A pályázat benyújtásának feltételei

2. § (1) A pályázatot a pályázó a kiírásban megállapított alaki és tartalmi követelményeknek megfelelõen, a kiírásban

feltüntetett sorrend szerint köteles összeállítani. Pályázatot csak a pályázati dokumentációt megvásárló nyújthat be.

(2) A pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek és szempontoknak megfelelõen a pályázó

a) bemutatja a pályázata benyújtása idején fennálló pénzügyi helyzetét,

b) igazolja a pályázati kiírásban meghatározott pénzügyi megbízhatóságának adatait,

c) bemutatja a koncesszióköteles tevékenység területén szerzett tapasztalatait, mûszaki és szakmai felkészültségét,
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d) közli, hogy mely adatokat minõsít üzleti titoknak, valamint

e) bemutathatja a koncessziós tevékenység szempontjából fontosnak tartott egyéb szempontokat.

(3) A pályázónak a (2) bekezdésben meghatározottakon túl a pályázati kiírásnak megfelelõen összeállított pályázatában

be kell mutatnia, hogy a pályázat megnyerése esetén

a) milyen lesz a részvételével létrejövõ koncessziós társaság várható tulajdonosi összetétele,

b) milyen mûszaki megoldásokat kíván alkalmazni a kiírás keretein belül,

c) a koncesszió idõtartamára vonatkozóan milyen elõzetes üzleti tervet állít össze,

d) a fennálló munkaerõhelyzetre és foglalkoztatottságra gyakorolt várható hatást,

e) a koncessziós szerzõdés elsõ négy évében igénybe venni tervezett, a kutatási tevékenységben közremûködõ

alvállalkozók közül azokat, akiket a kutatás értékét alapul véve legalább 25%-ot elérõ összegû megbízással kíván

ellátni.

3. A részvételi díj megfizetése

3. § A pályázaton való részvételért fizetendõ részvételi díj összegét az MBFH 10032000-01417179-00000000 számú

számlájára kell befizetni a pályázat benyújtását megelõzõen.

4. A Minõsítõ Bizottság

4. § (1) A Minõsítõ Bizottságnak a koncessziós pályázatok benyújtására nyitva álló határidõ leteltét megelõzõen legalább

15 nappal korábban kell megkezdenie a mûködését.

(2) A Minõsítõ Bizottság munkája során az ügyrendje szerint jár el, amelyet az alakuló ülésen fogad el. Az ügyrendben meg

kell határozni a pályázatok értékelése során alkalmazandó szabályokat, valamint a Minõsítõ Bizottság mûködésére

vonatkozó szabályokat.

(3) A Minõsítõ Bizottság ügyrendjét annak elfogadását követõ 5 napon belül megküldi tájékoztatásul a miniszter részére.

(4) A Minõsítõ Bizottság munkáját titkárként az MBFH elnöke által kijelölt kormánytisztviselõ segíti

5. § (1) A Minõsítõ Bizottság feladata

a) a pályázatok benyújtására nyitva álló idõtartam alatt beérkezett pályázatok felbontása és értékelése;

b) döntés a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról;

c) a hiánypótlásra történõ felszólítás;

d) javaslat tétele a miniszter számára a pályázat nyertesének személyére.

(2) A Minõsítõ Bizottság feladatainak teljesítése során biztosítja a pályázók esélyegyenlõségét, és a nyertes pályázóra

vonatkozó javaslatát hátrányos megkülönböztetés nélkül, szakmai szempontok alapján teszi meg.

(3) Az elnök, a tag és a titkár – a pályázatok felbontását követõen – a benyújtott pályázatok teljes anyagába betekinthet, az

ügyrendben meghatározott titoktartási kötelezettség terhe mellett arról feljegyzést készíthet. Az elnök, a tag és a

titkár jogait és kötelességeit csak személyesen gyakorolhatja és teljesítheti.

(4) Az elnök feladatai

a) a Minõsítõ Bizottság üléseinek összehívása és vezetése;

b) a Minõsítõ Bizottság jogszabályszerû mûködésének biztosítása;

c) az értékelési folyamat koordinációja.

(5) A titkár feladata a Minõsítõ Bizottság mûködésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, és az elnök

támogatása feladatainak ellátásában, így különösen

a) elõkészíteni a Minõsítõ Bizottság ülésének napirendjét,

b) megküldeni a tagoknak a napirendet és a Minõsítõ Bizottság ülésén való részvételre vonatkozó meghívót,

c) elkészíteni és megküldeni a tagoknak a Minõsítõ Bizottság ülésérõl szóló jegyzõkönyvet.

6. § (1) A Minõsítõ Bizottság feladatkörébe tartozó döntés meghozatala során az elnök és a tagok rendelkeznek szavazati

joggal. A titkár a Minõsítõ Bizottság feladatkörébe tartozó döntések meghozatala során szavazati joggal nem

rendelkezik.

(2) A tagok a Minõsítõ Bizottság feladatkörébe tartozó döntések meghozatala során egyenlõ szavazati joggal

rendelkeznek.
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(3) A Minõsítõ Bizottság akkor határozatképes, ha ülésein az elnök és tagjainak több mint a fele jelen van. A Minõsítõ

Bizottság határozatképtelensége esetén az elnök az ülést legfeljebb 3 nappal elnapolja.

(4) A Minõsítõ Bizottság határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetében az elnök szavazata dönt.

A nyertes pályázó személyére történõ javaslattétel elfogadásához az összes tag kétharmadának döntése szükséges.

(5) A Minõsítõ Bizottság üléseirõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza

a) a jelenlévõ tagok nevét;

b) az ülés helyét, kezdetének és befejezésének idejét;

c) az ülés napirendjét;

d) az ülésen meghozott döntéseket, kisebbségi véleményeket;

e) az ülésen tett összeférhetetlenséggel kapcsolatos bejelentéseket;

f) minden olyan tényt, körülményt, amelyet az elnök vagy a tag feljegyzésre javasol.

5. A pályázatok értékelése

7. § (1) A pályázatot a Minõsítõ Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a pályázó

a) nem vásárolta meg a részletes pályázati dokumentációt,

b) a részvételi díj teljes összegét határidõben nem fizette be,

c) pályázata nem felel meg a pályázati kiírásban a küldemény formai követelményeire meghatározott feltételeknek,

d) pályázata a kiírásban meghatározott benyújtási határidõ lejártát követõen érkezett be.

(2) A Minõsítõ Bizottság a pályázati kiírás szerinti esetekben, a pályázatok felbontását követõ nyolc napon belül felhívja

a pályázót hiánypótlásra.

(3) A Minõsítõ Bizottság a pályázatot elutasítja, ha a hiánypótlás nyolc napon belül nem érkezik be, vagy annak nem

megfelelõ teljesítése miatt a pályázat nem értékelhetõ.

8. § A Minõsítõ Bizottság a pályázatokról köteles jegyzõkönyvbe foglalt, pályázatonként külön indokolással ellátott

értékelést tartalmazó döntési javaslatot készíteni a miniszter részére. A Minõsítõ Bizottság ennek során

a) megállapítja, hogy a pályázatok megfelelnek-e a kiírási feltételeknek;

b) a pályázatokat a kiírásban megadott szempontoknak és sorolási rendnek megfelelõen elemzi.

9. § (1) Érvénytelen és ezáltal eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor a bányászatról szóló 1993. évi

XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat

megsértették, vagy ha valamelyik ajánlattevõ az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevõ érdekeit súlyosan sértõ

cselekményt követett el.

(2) Eredménytelen a pályázati eljárás, ha

a) a nyertes pályázó az eredményhirdetést követõ 8 napon belül indokolással ellátva írásban bejelenti a pályázattól

való elállását,

b) nem érkezett érvényes pályázati ajánlat,

c) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,

d) a miniszter az (1) bekezdésben megjelölt okból az eljárás érvénytelenítésérõl döntött,

e) a pályázat nyertese által tett ajánlat elfogadása jelentõs vagyonvesztéssel járna.

10. § A pályázatról – a Minõsítõ Bizottság elnökének és titkárának közremûködésével – az MBFH a koncesszióról szóló

törvényben foglaltak szerint emlékeztetõ-tervezetet állít össze, amelyet az MBFH elnöke megküld a miniszter részére.

6. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 82/2012. (XII. 28.) NFM rendelete
a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló
10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet és a hites bányamérõrõl szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
módosításáról

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés c) és l) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló

10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet módosítása

1. § A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.)

KHEM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) Bányatérkép a bányászati környezet változásait tartalmazó, digitális mérõmûszerekkel megállapított térbeli

térképi adatbázis.

(2) A bányatérképet digitális formában kell elkészíteni az erre alkalmas térképezõ vagy térinformatikai

számítástechnikai program segítségével.

(3) A térképezõ vagy térinformatikai számítástechnikai program akkor minõsül alkalmasnak, ha a térképi

alapelemeket – mint pont, vonal, vonallánc és szöveg – térbeli helyzetüknek megfelelõen le tudja képezni más

számítástechnikai rendszerek által értelmezhetõ formátumba.

(4) A vektorosan elkészített bányatérképek archiválására, valamint más számítástechnikai rendszerek részére történõ

adatátadás és adatcsere céljára rajzcsere fájlt kell használni. Az adatmentést az alkalmazott szoftver eredeti

adatformátumában is el kell végezni.

(5) A bányatérképet kinyomtatható formátumban is meg kell szerkeszteni és papír alapon meg kell jeleníteni,

valamint a kinyomtatott formátum számítógépen történõ képi megjelenítését – nem módosítható formátumban –

biztosítani kell.

(6) A bányavállalkozó vagy a hites bányamérõ a bányatérképek elkészítéséhez és kiegészítéséhez az állami térképi

adatbázis adatait köteles felhasználni. A bányatérképek továbbvezetésekor az állami térképi adatbázisban

bekövetkezett változásokat ellenõrizni kell, és a változásokat a bányatérképen is át kell vezetni.

(7) A bányafelügyelet a bányatérkép helyességének ellenõrzésére méréseket végezhet vagy végeztethet.

A bányafelügyelet – az ellenõrzés eredménye szerint – kötelezheti a bányavállalkozót

a) a bányatérkép felülvizsgálatára, szükség szerinti kijavítására,

b) további ellenõrzõ mérések elvégzésére,

c) a bányatérkép készítéséhez felhasznált mérési és számítási dokumentációk átadására vagy

d) új bányatérkép, illetve mûszaki-biztonsági szempontból szükséges más térképek vagy térképmellékletek

készítésére.”

2. § (1) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben nem szereplõ bányatérkép az alaptérkép állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

szerinti állományának felhasználásával készített, rendeltetés szerinti tartalommal kiegészített térkép.”

(2) Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A bányatérképet és térképmellékleteit lehetõség szerint egy térképlapon kell kinyomtatni. Ha a kinyomtatott

bányatérkép több lapon készül, akkor az összetartozást valamennyi lapon egyértelmûen meg kell jelölni vagy

áttekintõ térképet kell készíteni. A hites bányamérõnek minden térképet hitelesítenie kell.”

3. § Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) A bányatérképet az Egységes Országos Vetületi rendszerben (a továbbiakban: EOV rendszer) kell készíteni.

A kinyomtatott bányatérképen fel kell tüntetni az EOV rendszer keretjeleit is oly módon, hogy abból szükség esetén az

EOV rendszer koordináta-hálózata megrajzolható legyen.

(2) A bányatérképeken ábrázoltakat mérethelyesen, jelkulcsokkal és azok magyarázatával kell feltüntetni. Ha

a bányatérképen feltüntetett jelkulcsok megfelelnek az 1. mellékletben foglalt, az állami földmérési alaptérképi
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adatbázis egyes jelkulcsaihoz kapcsolódó jogszabályoknak vagy szabványoknak, akkor a jelkulcsok magyarázatát nem

szükséges feltüntetni, meg kell adni azonban az 1. mellékletben felsorolt jelkulcsokhoz kapcsolódó jogszabályok vagy

szabványok megnevezését.

(3) A kinyomtatott bányatérkép méretarányát – az egyes bányatérképekre vonatkozó elõírásokra is figyelemmel –

úgy kell megválasztani, hogy a bányatérképen ábrázoltak egyértelmûen azonosíthatóak legyenek. A bányatérkép

digitális állományát a 2. mellékletben szereplõ rétegkiosztással kell elkészíteni.

(4) Az alaptérképet a bányamûveletek biztonságos végzésének, illetve a földalatti bánya esetében a külszínrõl vagy

a bányából történõ mentési munka irányításának figyelembevételével kell elkészíteni és kiegészíteni.”

4. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bányamérési tevékenységhez a földmérési és térképészeti állami alapadatokat kell felhasználni, vagy annak

adataiból vízszintes és magassági ponthálózatot kell létrehozni. Globális mûholdas helymeghatározó rendszerekkel

(GNSS) végzett mérés esetében a hálózat alappontjait az Országos GPS Hálózat (OGPSH) alappontjait vagy

a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv GNSS szolgáltatását kell használni. A mûholdas

helymeghatározással végzett alappont meghatározás esetében a globális mûholdas helymeghatározó rendszerek

alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenõrzésérõl, vizsgálatáról és

átvételérõl szóló miniszteri rendelet szabályait megfelelõen kell alkalmazni.”

(2) Az R. 5. § (3) bekezdése a következõ e) és f) ponttal egészül ki:

(A mérésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni. A mérési jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell)

„e) a számított koordinátákat és

f) a felmért terület helyszínrajzát.”

5. § Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Minden bányatérképen fel kell tüntetni

a) a bányatérkép megnevezését,

b) a bányavállalkozó nevét, székhelyét,

c) a kutatási terület megnevezését, ha a bányatérképen feltüntetett bányászati tevékenység ahhoz kapcsolódik,

d) a bányatelek védnevét, a létesítmény vagy terület nevét,

e) a bányatérkép vetületi rendszerét, magassági alapszintjét, a felhasznált vízszintes és magassági alappontok

azonosító számát és magasságát vagy a felhasznált mûholdas korrekciós szolgáltatás megnevezését,

f) a koordináta-hálózatot értékeivel, a méretarányt, az EOV rendszer keretjeleit koordináta értékükkel,

g) a közigazgatási határokat a települések nevének feltüntetésével,

h) a bányatérkép készítésének idejét, forrásait és módját, valamint utolsó kiegészítésének idõpontját,

i) a nyilvántartási sorszámot,

j) a bánya veszélyességi minõsítését a minõsítési fokozattal együtt,

k) telepenként vagy telep-szeletenként készített bányatérkép esetében a telepek vagy telep-szeletek megnevezését,

l) a bányatérkép helyességéért felelõs hites bányamérõ nevét, nyilvántartási sorszámát,

m) nyomtatott formátum esetében a hites bányamérõ eredeti aláírását, valamint a bányavállalkozó eredeti cégszerû

aláírását.”

6. § (1) Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) A bányatérképet – a 2. §-ban foglaltaknak megfelelõen – digitális formában kell létrehozni. A bányatérkép

papír alapon, nyomtatott formátumban történõ adatszolgáltatása esetén az adatszolgáltatáskor meglévõ állapotot

nem módosítható elektronikus formátumban is el kell menteni.

(2) A bányatérkép teljes adatállományát adatbázisba szervezve az 5. § (3) bekezdése szerinti mérési jegyzõkönyvvel

együtt legalább két adathordozón, egymástól különálló épületben kell tárolni.”

(2) Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) A bányatérkép megõrzésérõl, biztonságos tárolásáról és nyilvántartásáról, a (2) bekezdésben és a 8. § (1) és

(2) bekezdésében elõírtak betartásáról a bányavállalkozó köteles gondoskodni. A bányavállalkozó a bányatérkép

digitális állományainak õrzésével megbízhat vele szerzõdésben lévõ hites bányamérõt is. A bányatérkép legutolsó

változatának kinyomtatott példányát a bányaüzemben is meg kell õrizni.

(2) A 8. § (1)–(2) bekezdésében szereplõ dokumentumokat, valamint a külszíni és a földalatti alaphálózati mérések és

számítások jegyzõkönyveit, állományait nem selejtezhetõ iratként, digitális technológia esetében adathordozón, meg

nem változtatható módon is meg kell õrizni a bánya megszüntetését vagy a mezõ felhagyását követõ 5 évig.”
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7. § Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a bányában a bányamûvelés megszûnt, a bányatérképeket a legutolsó állapotnak megfelelõen ki kell

egészíteni, és azok hites bányamérõ által hitelesített és kinyomtatott változatát egy-egy példányban – a szükséges

mérési és számítási jegyzõkönyvekkel és a digitális rajzi állományokkal együtt – a bányafelügyeletnek megõrzésre át

kell adni.”

8. § (1) Az R. 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kutatási térképen fel kell tüntetni)

„c) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát,”

(2) Az R. 11. § (2) bekezdés e) pontja a következõ ed) alponttal egészül ki:

(A kutatási térképen fel kell tüntetni az adott kutatás szempontjából fontos)

„ed) korábban telepített kutató létesítményeket,”

(3) Az R. 11. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kutatási térképen fel kell tüntetni)

„g) az állami topográfiai térképi adatbázis tartalmát,”

(4) Az R. 11. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kutatási térképen fel kell tüntetni)

„i) a megvalósult kutatási létesítményeket, a kutatás során végzett kitermelés helyét.”

9. § (1) Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bányatelek térkép a kutatási zárójelentés adatainak és az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis hiteles

másolata teljes tartalmának felhasználásával készül. A kõolaj- és földgázbányászat, valamint a földtani szerkezetben

történõ szénhidrogén-tárolás bányatelek térképe az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

adatállományából létrehozva, csökkentett tartalmú térképi állományban is készíthetõ.”

(2) Az R. 13. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A bányatelek térképen fel kell tüntetni)

„g) a mélyfúrásokat mélységük megjelölésével, és az ásványi nyersanyaggá minõsített telep vastagságát,”

(3) Az R. 13. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A bányatelek térképen fel kell tüntetni)

„k) a bányatelek domborzatát – a szénhidrogénekre vonatkozó bányatelek kivételével – a geodéziai felmérés, az

állami topográfiai térképi adatbázis vagy digitális domborzatmodell alapján és”

10. § (1) Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A bányamûvelési térkép digitális és papír alapú, nyomtatott formátumán fel kell tüntetni:

a) a bányatelek határvonalát töréspontjaival és azok sorszámaival, a határpilléreket, a bányatelket érintõ, részben

vagy egészben fedõ és a bányatelek nyilvántartásból nem törölt bányatelek határvonalát, a bányavállalkozó

tulajdonában, illetve használatában lévõ területek határvonalát,

b) a védendõ külszíni területeket, a bányászatról szóló törvényben meghatározott kivett helyeket, a barlangokat,

a külszíni létesítményeket, az álló- és folyóvizek védõpilléreit, továbbá áradáskor vagy esõzéskor víz alá kerülõ

területeket az ismert legmagasabb árvízszint megadásával,

c) a bánya külszíni nyílásait és fõ vágatait,

d) a bányatelek határain és annak 100 méteres körzetén belül lévõ lefejtett területeket, az ismert fõbb vetõket,

e) a 14. § (1) bekezdése szerinti mérési alappontokat és azok magassági adatát,

f) a kapcsolódást a nyomvonalas létesítményekhez,

g) az alappontoknak és a bánya jellemzõ pontjainak magassági adatait olyan gyakorisággal, hogy azokból a fõ

szintviszonyok megállapíthatóak legyenek,

h) a védõ- és a biztonsági pilléreket,

i) minden mélyfúrást és bányabeli kutatófúrást,

j) a visszahagyott ásványvagyon (pillér) határvonalát,

k) minden nyitott bányatérséget és felhagyott bányatérséget, fejtéseket a lefejtett terület jellemzõ pontjainak

magassági adataival és a lefejtés évszámával,

l) a 0,5 m-t meghaladó elvetési magasságú vetõt,

m) a teleptûz, a 0,5 m3/min.-nál nagyobb hozamú víz-, úszóhomok- és iszapbetörés helyét,
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n) a gázkitörés és a gázkitöréses jelenség helyét,

o) a tûzvédelmi és a vízvédelmi gátakat,

p) tömedékes mûvelést alkalmazó sújtóléges szénbánya esetében a 20 m2-nél nagyobb alapterületû omlást,

q) többszeletes mûvelés vagy több telep esetében a visszamaradt kõzet-, illetve ásványi nyersanyagpillér

határvonalát,

r) a vízmentesítéssel kapcsolatos egyéb bányászati létesítményeket,

s) a bánya minõsítését a fõ bányaveszélyek szempontjából a vonatkozó minõsítési fokozattal (osztállyal) együtt,

t) a felhasznált vízszintes és magassági alappontokat azonosító számukkal és magassági adataikkal együtt, és

u) a bányászati célú igénybevétellel érintett földrészletek (ingatlanok) határvonalát és helyrajzi számát, melyeket

– szükség esetén külön lapon – a mûszaki üzemi terv engedélyezési eljárása során 90 napnál nem régebbi

ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis alapján kell ábrázolni.”

(2) Az R. 16. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A bányamûvelési térképet legalább havonta frissíteni kell az alkalmazott számítástechnikai program saját

formátumában, rendszer-független rajzcsere-fájlban és képi, nem módosítható formátumban, valamint el kell

menteni és papír alapú, nyomtatott formátumban a bányaüzemben kell tartani.”

11. § Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A tervtérkép a bányamûvelési térkép adatállományának felhasználásával készített térkép. A jóváhagyott

tervtérkép egy kinyomtatott példányát a bányaüzemben kell õrizni.”

12. § Az R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A légvezetési térképet a bányamûvelési térkép állományának felhasználásával kell készíteni és 1:2000 vagy

nagyobb méretarányban kell kinyomtatni, és a bányaüzemben a mûszaki felügyelet által hozzáférhetõen kell õrizni.

A légvezetési térkép egy példányát a szellõztetési megbízott irodájában ki kell függeszteni.”

13. § Az R. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„22. § (1) A külfejtéses bányák bányamûvelési térképei terepi mérések alapján készített vektoros formátumú digitális

adatbázisok, amelyek a térképi megjelenítésen túl alkalmasak a bánya háromdimenziós térmodelljének elõállítására is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti digitális állományból összevonás (generalizálás) útján nyomtatásra alkalmas példányt is

elõ kell állítani. A papír vagy képi megjelenítésû bányamûvelési térképet 1:1000, nagy kiterjedésû bánya esetében

1:2000 méretarányban kell készíteni. Az elõírtnál nagyobb méretarány is megengedett.

(3) A bányamûvelési térképen a 16. § (2) bekezdés a)–b) és d)–g) pontjában elõírtakon túlmenõen fel kell tüntetni

a) a 2 m-t meghaladó mélységû kutatóaknákat, tárókat és kutatófúrásokat,

b) az üzemben lévõ és a felhagyott bányaterületek elhelyezkedését magassági adataikkal együtt, valamint

megkülönböztetõ színjelzéssel a meddõanyag, a haszonanyag, a meddõhányók és a készletek alakzatait,

c) a bánya vízelvezetésére szolgáló árkokat, bevágásokat, vízelvezetõ csatornákat,

d) a bányatelken és annak közvetlen környezetében lévõ természetes föld-felszín domborzati viszonyait, geodéziai

felmérés vagy az állami topográfiai térképi adatbázis, vagy digitális domborzatmodell alapján,

e) az állandó jellegû (egy évnél hosszabb ideig ugyanazon a helyen használni tervezett) bányaüzemi mûszaki és

egyéb üzemi létesítményeket,

f) olyan bányánál, ahol a bánya alatt ismert, nyomás alatti vizet tároló réteg van, fel kell tüntetni

fa) a feküoldali védõréteg abszolút és fajlagos értékét,

fb) a víztároló rétegek vízszint- és nyomásadatait a változásokkal együtt,

fc) a csapoló, valamint a vízszintellenõrzõ létesítmények helyét, fõbb adatait,

g) a felhasznált mérési alappontokat azonosító számukkal és magassági adataikkal együtt,

h) a védõ- és a biztonsági pilléreket,

i) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázistartalmát,

j) a digitális állományt, ezen belül

ja) minden megmért részletpontot pont objektum formájában, a valóságos magasságra beillesztve,

jb) a mérés során felvett terepalakulatok és objektumok vonalkapcsolatait,

k) az eredeti terepfelszín helyszíni mérésbõl származó magassági adatait a következõ tárgyévre tervezett kitermelési

területekre vonatkozóan.
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(4) A bányamûvelési térkép elõállításához szükséges geodéziai méréseket olyan pontossággal és részletességgel kell

elvégezni, hogy az elõállított digitális terepmodell alapján elvégezhetõ térfogatszámítás hibája ne haladja meg az

5%-ot az ellenõrzõ méréshez képest, ezért a terepi geodéziai mérések során:

a) a mérést olyan pontsûrûséggel kell elvégezni, hogy a belõle készíthetõ digitális terepmodell felület és a valódi

terepfelszín különbsége ne haladja meg az 1 métert a terepfelszín bármely pontjára állítható merõleges egyenesen

mérve,

aa) ezért a közel vízszintesnek tekinthetõ felületeken is szükséges minimálisan 20 méteres közelítõ rácshálóban

történõ felületi pont bemérése,

ab) a nagyobb meredekségû vagy gyalogosan nem járható bányafalaknál a pontsûrûségnek legalább

10 méterenkénti rácshálóban szükséges a felmérése,

ac) a terep jellemzõ idomvonalait, törésvonalait olyan mértékben kell felmérni, hogy az a) pontban elõírt pontosság

teljesíthetõ legyen,

ad) a vízzel borított bányamûvelési szintek mérésekor úgy kell eljárni, hogy a pontsûrûség megfeleljen az

aa) alpontban leírt feltételnek,

b) a méréseket olyan alapadatokkal, eszközökkel és módszerekkel kell elvégezni, amelyekkel minden esetben

teljesíthetõ a bemért részletpont 10 cm-nél kisebb abszolút hibával rendelkezõ helymeghatározása.

(5) Az aktuális bányatérkép elõállításához felhasznált alap- és részletpontokról digitális állományban

koordinátajegyzéket kell készíteni. A koordinátajegyzéknek esetlegesen alkalmazott, a pontjellegre vonatkozó

kódokat is tartalmaznia kell.

(6) A bányamûvelési térkép alapjául szolgáló digitális állományt, valamint a nyomtatási célra készített állományt,

hordozható vektoros rajzcsere formátumban is el kell menteni. A két változat készíthetõ egy állományban is. Papír

alapú, nyomtatott formátumban történõ adatszolgáltatás esetében a nyomtatási térképet nem módosítható

formátumban is el kell menteni.

(7) A digitális állományt nem újraírható adathordozón kell tárolni.

(8) A bányamûvelési térképet és az (5)–(7) bekezdés szerinti munkarészeket a bányatelek átruházása esetén, illetve

szükség szerint, de legalább a tárgyév január 1. napja és április 1. napja között ki kell egészíteni és minden év

április 20-ig a bányafelügyeletnek digitálisan és papír alapon, nyomtatott formátumban meg kell küldeni a helyszíni

mérések idõpontjának megjelölésével. Az éves leadások között eltelt idõszak 12 hónapnál hosszabb nem lehet.

(9) A bányamûvelési térkép egy kinyomtatott példányát a bányaüzemben kell tartani. Ha a bányaüzemben nincs

állandó tárolásra alkalmas hely, akkor a bányamûvelési térkép egy példányát a mûszaki felügyeleti személy által

hozzáférhetõ helyen kell tartani.”

14. § Az R. 23. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A tervtérkép nyomtatott munkarészein kívül a bányafelügyeletnek meg kell küldeni a 22. § (5)–(7) bekezdésében

meghatározottak szerint a vonatkozó digitális állományokat is.”

15. § Az R. a következõ 32. §-sal egészül ki:

„32. § (1) A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010.

(II. 26.) KHEM rendelet és a hites bányamérõrõl szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról szóló 82/2012.

(XII. 28.) NFM rendelet (a továbbiakban: Mód. R.) 3. §-ával megállapított 4. § (1) bekezdése szerinti EOV rendszernek

megfelelõ átdolgozását az olyan bányatérképeknek, amelyek az EOV rendszer koordináta-hálózatától eltérõ, helyi

vagy más rendszerben készültek, és még használatban vannak, soron kívül, de legkésõbb – a (2) bekezdésben

meghatározott kivétellel – 2014. december 31-ig el kell végezni.

(2) Ha a bányavállalkozó az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése határidejének meghosszabbítása iránt

a bányafelügyelet részére 2014. május 31-ig kérelmet nyújt be, a bányafelügyelet köteles az (1) bekezdés szerinti

kötelezettség teljesítésének határidejét 2015. december 31-ig meghosszabbítani.

(3) A Mód. R. 3. §-ával megállapított 4. § (3) bekezdése szerinti követelményt legkésõbb 2014. január 1. napjától kell

alkalmazni.”

16. § (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
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17. § Az R.

a) 12. §-ában a „6. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül” szövegrész helyébe a „6. § (1) bekezdésében és

a 11. §-ban foglaltakon túl” szöveg,

b) 13. § (3) bekezdésében a „rétegsor átlagos (jellemzõ) földtani szelvényét” szövegrész helyébe az „átlagos

(jellemzõ) rétegsort és a bányatelek jellemzõ földtani szelvényét” szöveg,

c) 16. § (1) bekezdésében a „bányamûvelési térképet 1:500–1:2000 méretarányban” szövegrész helyébe

a „bányamûvelési térképet nyomtatott formában és 1:500–1:2000 méretarányban” szöveg,

d) 23. § (1) bekezdésében a „térkép másolatán” szövegrész helyébe a „térkép digitális állományának másolatán”

szöveg,

e) 23. § (4) bekezdésében az „egy példányát” szövegrész helyébe az „egy papír alapú, kinyomtatott példányát”

szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti

a) az R. 13. § (2) bekezdés b) pontjában az „az (1) bekezdés szerinti átnézeti térképen” szövegrész,

b) az R. 23. § (2) bekezdésben az „a 16. § (2) bekezdésében elõírtakon túlmenõen” szövegrész.

19. § Hatályát veszti

a) az R 3. § (1) bekezdés c) pontja,

b) az R. 15. §-a és a § elõtti alcím,

c) az R. 21. §-a és a § elõtti alcím,

d) az R. 26. §-a és a § elõtti alcím.

2. A hites bányamérõrõl szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása

20. § A hites bányamérõrõl szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(1) Engedély iránti kérelmet szénhidrogén, külszíni, vagy külszíni és mélymûveléses bányászati tevékenység

szakterületre (a továbbiakban: szakterület) az MBFH-hoz kell benyújtani. A szénhidrogén szakterületbe tartozik

– a földgáz szállítás kivételével – a szénhidrogén csõvezetékes szállítás.”

21. § (1) Az R2. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A szakmai minõsítõ vizsgáztatást – az MBFH elnöke által kijelölt – elnökbõl és két tagból álló vizsgabizottság végzi.

(3) A minõsítõ vizsga elméleti írásbeli (vizsgateszt) és szóbeli, valamint gyakorlati részbõl áll.”

(2) Az R2. 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A szóbeli és gyakorlati vizsgán csak az vehet részt, aki az írásbeli vizsgán megfelelt. A szóbeli és a gyakorlati vizsga

sikeres, ha azt a vizsgabizottságból legalább két fõ sikeresnek minõsíti.”

(3) Az R2. 4. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A hites bányamérõi tevékenységvégzéshez szükséges szakmai minõsítõ vizsga alapján kiadott engedély 5 évig

hatályos. Az engedély hatálya ismételten letett sikeres szakmai minõsítõ vizsga esetén további 5 évre

meghosszabbítható. A szakmai vizsga megújítása hiányában az engedély hatályát veszti, és a hites bányamérõt az

MBFH törli a nyilvántartásból.”

22. § Az R2. 5. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartásból törölni kell a hites bányamérõt, ha)

„f) a hites bányamérõ az engedély 5 éves hatályát nem hosszabbította meg az ismételten letett sikeres szakmai

minõsítõ vizsgával.”

23. § Az R2. 8. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.)

KHEM rendelet és a hites bányamérõrõl szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról szóló 82/2012. (XII. 28.)

NFM rendelet hatálybalépésének napját megelõzõen kiadott engedélyek – a 4. § (7) bekezdése szerinti szakmai

minõsítõ vizsga sikeres letétele hiányában – 2017. december 31. napján hatályukat vesztik.”
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24. § (1) Az R2. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az R2. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

25. § Hatályát veszti az R2. 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „ , és ezen belül legalább két évig bányamérési feladatokat

önállóan irányított” szövegrész.

3. Záró rendelkezés

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 82/2012. (XII. 28.) NFM rendelethez

„1. melléklet a 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelethez

A bányászati térképezés egyes jelkulcsaihoz kapcsolódó szabványok

1. MSZ–09 10.0134–4:1990 Bányászati térképezés. Szénhidrogén mélyfúrások, termelõ kutak egyezményes jelei.

2. MSZ–09 10.0134–5:1990 Bányászati térképezés. Geofizikai létesítmények, mérések egyezményes jelei.

3. MSZ–09 10.0134–6:1990 Bányászati térképezés. Régi szén- és uránbányáknál alkalmazható térképjelek.

4. MSZ–09 10.0134–7:1990 Bányászati térképezés. Régi bauxitbányáknál alkalmazható térképjelek.

5. OKGT 1976-ban kiadott Gázipari térképjelkulcsa.”

2. melléklet a 82/2012. (XII. 28.) NFM rendelethez

„2. melléklet a 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelethez

A bányatérkép rétegkiosztása

A.
Táblázat sorszáma

B.
Rétegkiosztás

1. 01 Földmérési alaptérkép átvett rétegei

2. (Csak a szükséges rétegeket kell átvenni. A megmaradó rétegneveket 01 elõtaggal kell
ellátni.)

3. 02 Bányatérkép rétegei

4. 02_1 Bányászati tevékenységhez meghatározott alappontok

5. 02_11 vízszintes alappontok

6. 02_12 magassági alappontok

7. 02_13 3D alappontok

8. 02_2 Határvonalak és határpontok

9. 02_21 kutatási terület határvonalai és határpontjai

10. 02_22 kutatási létesítmények és földtani alakzatok határvonalai és határpontjai

11. 02_23 megkutatott ásványi nyersanyag, készletszámítási blokkok határvonalai
és határpontjai

12. 02_24 bányatelek határvonalai és határpontjai

13. 02_25 biztonsági-, védõ-, határpillérek, valamint védõsáv határvonalai
és határpontjai
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14. 02_26 biztonsági övezetek határvonalai és határpontjai

15. 02_27 egyéb területek határvonala és határpontjai (szabadon bontható
alrétegekre)

16. 02_3 Építmények

17. 02_31 épületek

18. 02_32 bányamûveléssel kapcsolatos mûtárgyak

19. 02_33 támfalak, kerítések

20. 02_34 egyéb építmény (szabadon bontható alrétegekre)

21. 02_4 Utak, vasutak

22. 02_41 aszfalt út

23. 02_42 makadám út

24. 02_43 föld út

25. 02_44 vasút

26. 02_45 egyéb út, vagy tartozéka (szabadon bontható alrétegekre)

27. 02_5 Vizek

28. 02_51 tó partvonala

29. 02_52 folyó partvonala

30. 02_53 kutak, vízmérõ helyek

31. 02_54 vízelvezetõ árkok

32. 02_55 áradáskor víz alá kerülõ terület határa

33. 02_56 vízmentesítéssel kapcsolatos bányászati létesítmények

34. 02_57 csapoló és vízszintellenõrzõ létesítmények

35. 02_58 egyéb vízügyi létesítmények (szabadon bontható alrétegekre)

36. 02_6 Eredeti (bányamûvelés elõtti) terepfelszín

37. 02_61 bemért pontok

38. 02_611 pontszám

39. 02_612 pont magasság
02_613 pontjellemzõ

40. 02_62 terepfelszín törésvonalak

41. 02_63 szintvonalak

42. 02_631 alapszintvonal

43. 02_632 fõszintvonal

44. 02_633 segéd szintvonal

45. 02_64 kótált pont

46. 02_641 kótált pont megírása

47. 02_7 Bányászati mûveléssel érintett terepfelszín

48. 02_71 bemért pontok

49. 02_711 pontszám

50. 02_712 pont magasság
02_713 pontjellemzõ

51. 02_73 rézsûvonalak

52. 02_731 bevágás rézsûvonalak

53. 02_732 humusz és meddõ rézsûvonalak

54. 02_733 hasznos ásvány rézsûvonalak

55. 02_734 meddõhányó, védõtöltés rézsûvonalak

56. 02_735 készletek rézsûvonalai

57. 02_74 szintvonalak

58. 02_641 alapszintvonal

59. 02_642 fõszintvonal

60. 02_643 segéd szintvonal

61. 02_75 kótált pont

62. 02_751 kótált pont megírása

63. 02_75 egyéb terepfelszín alkotó elemek (szabadon bontható alrétegekre)
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64. 02_8 Mélymûvelés speciális jelei

65. 02_81 fõfeltáró vágatok

66. 02_82 fejtés elõkészítõ vágatok

67. 02_83 fejtések

68. 02_84 bányamûveléssel kapcsolatos mûszaki létesítmények

69. 02_85 vetõk

70. 02_86 légvezetési térkép jelei (szabadon bontható alrétegekre)

71. 02_87 villamos hálózati térkép jelei (szabadon bontható alrétegekre)

72. 02_9 Gépészeti berendezések (szabadon bontható alrétegekre)

73.

74. 02_A Mélyfúrások, kutató fúrások, egyéb (szabadon bontható alrétegekre)

75. 02_B Metszetrajzok rétegei. (Szabadon bontható alrétegekre)

76. 02_C Mûszaki üzemi terv, tervezett állapotot ábrázoló rétegei. (szabadon bontható
alrétegekre)

77. 03 Bányatelken elhelyezkedõ idegen tulajdonú közmûvek

78. 04_01 elektromos

04_02 gáz

79. 04_03 víz

80. 04_04 szennyvíz

81. 04_05 csapadékvíz

82. 04_06 távközlés

83. 04_07 egyéb közmû (szükség szerint folytatható a 04_08 rétegtõl kezdõdõen)

84. 04 Növényzet és határvonalai. (szabadon bontható alrétegekre)

85. 05 Rajzkeret, õrkereszt, hálózat, szelvény hálózat, koordináta megírás, fejléc rétegei
(szabadon bontható alrétegekre)

”

3. melléklet a 82/2012. (XII. 28.) NFM rendelethez

„1. melléklet a 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelethez

1. A hites bányamérõ szakmai minõsítõ vizsga elméleti követelményei

1.1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény.

1.2. A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 2012. évi XLVI. törvény.

1.3. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet.

1.4. A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 16/1997. (III. 5.)

FM rendelet.

1.5. A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.)

KHEM rendelet.

1.6. A védõ- és határpillérek méretezésérõl szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 12/2003. (III. 14.)

GKM rendelet.

1.7. Az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet.

1.8. A globális mûholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról,

dokumentálásáról, ellenõrzésérõl, vizsgálatáról és átvételérõl szóló 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet.

2. A hites bányamérõ szakmai minõsítõ vizsga gyakorlati követelményei

2.1. Mûszer és méréstechnikai ismeretek.

2.2. Az elméleti követelmények konkrét példákon való alkalmazása.

2.3. Saját készítésû, a minõsítési kérelem szerinti bányatérképek vizsgán való bemutatása.”
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4. melléklet a 82/2012. (XII. 28.) NFM rendelethez

Az R2. 2. melléklete a következõ h) ponttal egészül ki:

(A hites bányamérõ engedély adattartalma:)

„h) a nyilvántartásba vétel idõpontja, az engedély hatályának kezdõ és záró napja.”

A vidékfejlesztési miniszter 149/2012. (XII. 28.) VM rendelete
a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelölésérõl

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (3b) bekezdésében,

az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII.1.)

Korm. rendelet 94. § a) és f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következõket rendelem el:

1. § Az ingatlanügyi hatósági jogkörben eljáró

a) fõvárosi és megyei kormányhivatal járási hivatal járási földhivatalainak,

b) a fõvárosban a Budapesti 1. Számú, illetve a Budapesti 2. Számú Földhivataloknak

az illetékessége, valamint

c) a földhivatali kirendeltség mûködési területe

az 1. mellékletben meghatározott településekre terjed ki.

2. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 149/2012. (XII. 28.) VM rendelethez

A fõvárosi és megyei kormányhivatalok földhivatalainak, a megyei kormányhivatalok járási hivatalai járási

földhivatalainak, valamint a fõvárosban a Budapesti 1. Számú, és a Budapesti 2. Számú földhivataloknak

az illetékességi területe, továbbá a földhivatali kirendeltségek mûködési területe

1. BUDAPEST FÕVÁROS KORMÁNYHIVATALÁNAK FÖLDHIVATALA

(székhelye: Budapest)

1.1. Budapesti 1. Számú Földhivatal (székhelye: Budapest, XI. ker.)

Budapest I. kerület

Budapest II. kerület

Budapest III. kerület

Budapest VIII. kerület

Budapest IX. kerület

Budapest X. kerület

Budapest XI. kerület

Budapest XII. kerület

Budapest XVIII. kerület

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám 37951



Budapest XIX. kerület

Budapest XX. kerület

Budapest XXI. kerület

Budapest XXII. kerület

Budapest XXIII. kerület

1.2. Budapesti 2. Számú Földhivatal (székhelye: Budapest, XIV. ker.)

Budapest IV. kerület

Budapest V. kerület

Budapest VI. kerület

Budapest VII. kerület

Budapest XIII. kerület

Budapest XIV. kerület

Budapest XV. kerület

Budapest XVI. kerület

Budapest XVII. kerület

2. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Pécs)

2.1. Komlói Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Komló)

Alsómocsolád

Apátvarasd

Ág

Bakóca

Baranyajenõ

Baranyaszentgyörgy

Bikal

Bodolyabér

Egyházaskozár

Erdõsmecske

Felsõegerszeg

Gerényes

Gödre

Hegyhátmaróc

Hidas

Hosszúhetény

Kárász

Kisbeszterce

Kishajmás

Kisvaszar

Komló

Köblény

Liget

Lovászhetény

Magyaregregy

Magyarhertelend

Magyarszék

Martonfa

Mágocs

Mánfa

Máza

Mecseknádasd

Mecsekpölöske

Mekényes

Mezõd
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Mindszentgodisa

Nagyhajmás

Nagypall

Óbánya

Ófalu

Oroszló

Palé

Pécsvárad

Sásd

Szalatnak

Szágy

Szárász

Szászvár

Tarrós

Tékes

Tófû

Tormás

Varga

Vásárosdombó

Vázsnok

Vékény

Zengõvárkony

2.2. Mohácsi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mohács)

Babarc

Bár

Belvárdgyula

Bezedek

Bóly

Borjád

Dunaszekcsõ

Erdõsmárok

Erzsébet

Fazekasboda

Feked

Geresdlak

Görcsönydoboka

Hásságy

Hímesháza

Homorúd

Ivándárda

Kátoly

Kékesd

Kisbudmér

Kisnyárád

Kölked

Lánycsók

Lippó

Liptód

Majs

Maráza

Máriakéménd

Mohács

Monyoród
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Nagybudmér

Nagynyárád

Olasz

Palotabozsok

Pócsa

Sárok

Sátorhely

Somberek

Szajk

Szebény

Szederkény

Szellõ

Székelyszabar

Szûr

Töttös

Udvar

Versend

Véménd

2.3. Pécsi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Pécs)

Abaliget

Aranyosgadány

Bakonya

Berkesd

Birján

Bogád

Cserkút

Ellend

Görcsöny

Gyód

Husztót

Keszü

Kovácsszénája

Kozármisleny

Kökény

Kõvágószõlõs

Kõvágótõttõs

Lothárd

Magyarsarlós

Nagykozár

Orfû

Pellérd

Pereked

Pécs

Pécsudvard

Pogány

Regenye

Romonya

Szemely

Szilágy

Szõke

2.4. Siklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Siklós)

Adorjás

Alsószentmárton
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Áta

Babarcszõlõs

Baksa

Baranyahidvég

Beremend

Besence

Bisse

Bogádmintszent

Bosta

Cun

Csarnota

Csányoszró

Diósviszló

Drávacsehi

Drávacsepely

Drávaiványi

Drávapalkonya

Drávapiski

Drávaszabolcs

Drávaszerdahely

Drávasztára

Egerág

Egyházasharaszti

Garé

Gilvánfa

Gordisa

Harkány

Hegyszentmárton

Hirics

Illocska

Ipacsfa

Ivánbattyán

Kákics

Kásád

Kemse

Kémes

Kisasszonyfa

Kisdér

Kisharsány

Kisherend

Kisjakabfalva

Kiskassa

Kislippó

Kisszentmárton

Kistapolca

Kistótfalu

Kórós

Kovácshida

Lapáncsa

Lúzsok

Magyarbóly

Magyarmecske

Magyartelek
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Marócsa

Matty

Márfa

Márok

Nagycsány

Nagyharsány

Nagytótfalu

Ócsárd

Okorág

Old

Ózdfalu

Palkonya

Páprád

Peterd

Pécsdevecser

Piskó

Rádfalva

Sámod

Sellye

Siklós

Siklósbodony

Siklósnagyfalu

Sósvertike

Szalánta

Szaporca

Szava

Szilvás

Szõkéd

Tengeri

Tésenfa

Téseny

Turony

Újpetre

Vajszló

Vejti

Villány

Villánykövesd

Vokány

Zaláta

2.5. Szigetvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szigetvár)

Almamellék

Almáskeresztúr

Basal

Bánfa

Bicsérd

Boda

Bogdása

Boldogasszonyfa

Botykapeterd

Bükkösd

Bürüs

Csebény

Cserdi

37956 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám



Csertõ

Csonkamindszent

Dencsháza

Dinnyeberki

Drávafok

Drávakeresztúr

Endrõc

Felsõszentmárton

Gerde

Gyöngyfa

Gyöngyösmellék

Helesfa

Hetvehely

Hobol

Horváthertelend

Ibafa

Kacsóta

Katádfa

Kétújfalu

Királyegyháza

Kisdobsza

Kistamási

Magyarlukafa

Markóc

Merenye

Molvány

Mozsgó

Nagydobsza

Nagypeterd

Nagyváty

Nemeske

Nyugotszenterzsébet

Okorvölgy

Patapoklosi

Pettend

Pécsbagota

Rózsafa

Somogyapáti

Somogyhatvan

Somogyhárságy

Somogyviszló

Sumony

Szabadszentkirály

Szentdénes

Szentegát

Szentkatalin

Szentlászló

Szentlõrinc

Szigetvár

Szörény

Szulimán

Teklafalu

Tótszentgyörgy
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Várad

Vásárosbéc

Velény

Zádor

Zók

3. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Kecskemét)

3.1. Bajai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Baja)

Baja

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszentgyörgy

Bátmonostor

Borota

Csátalja

Csávoly

Dávod

Dunafalva

Érsekcsanád

Érsekhalma

Felsõszentiván

Gara

Hercegszántó

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Rém

Sükösd

Szeremle

Vaskút

3.2. Bácsalmási Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Bácsalmás)

Bácsalmás

Bácsszõlõs

Csikéria

Katymár

Kunbaja

Madaras

Mátételke

Mélykút

Tataháza

3.3. Kalocsai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kalocsa)

Bátya

Drágszél

Dunaegyháza

Dunapataj

Dunaszentbenedek

Dunatetétlen

Dusnok

Fajsz

Foktõ

Géderlak

Hajós

Harta

Homokmégy
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Kalocsa

Miske

Ordas

Öregcsertõ

Solt

Szakmár

Újsolt

Újtelek

Uszód

3.4. Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kecskemét)

Ágasegyháza

Ballószög

Felsõlajos

Fülöpháza

Helvécia

Izsák

Jakabszállás

Kecskemét

Kerekegyháza

Kunbaracs

Ladánybene

Lajosmizse

Lakitelek

Nyárlõrinc

Orgovány

Szentkirály

Tiszakécske

Tiszaug

Városföld

3.5. Kiskõrösi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kiskõrös)

Akasztó

Bócsa

Császártöltés

Csengõd

Fülöpszállás

Imrehegy

Kaskantyú

Kecel

Kiskõrös

Páhi

Soltszentimre

Soltvadkert

Tabdi

Tázlár

3.6. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kiskunfélegyháza)

Bugac

Bugacpusztaháza

Fülöpjakab

Gátér

Kiskunfélegyháza

Kunszállás

Pálmonostora
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Petõfiszállás

Tiszaalpár

3.7. Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kiskunhalas)

Balotaszállás

Csólyospálos

Harkakötöny

Jánoshalma

Jászszentlászló

Kelebia

Kéleshalom

Kiskunhalas

Kiskunmajsa

Kisszállás

Kömpöc

Kunfehértó

Móricgát

Pirtó

Szank

Tompa

Zsana

3.8. Kunszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kunszentmiklós)

Apostag

Dunavecse

Kunadacs

Kunpeszér

Kunszentmiklós

Szabadszállás

Szalkszentmárton

Tass

4. BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Békéscsaba)

4.1. Békéscsabai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Békéscsaba)

Békéscsaba

Csabaszabadi

Csárdaszállás

Csorvás

Doboz

Gerendás

Kétsoprony

Kondoros

Köröstarcsa

Mezõberény

Szabadkígyós

Telekgerendás

Újkígyós

4.2. Gyulai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Gyula)

Elek

Geszt

Gyula

Kétegyháza

Kötegyán

Lõkösháza

Mezõgyán
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Méhkerék

Sarkad

Sarkadkeresztúr

Újszalonta

4.3. Gyulai Járási Hivatal Járási Földhivatala Békési Kirendeltsége (székhelye: Békés)

Békés

Bélmegyer

Kamut

Murony

Tarhos

4.4. Orosházi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Orosháza)

Békéssámson

Csanádapáca

Gádoros

Kardoskút

Nagyszénás

Orosháza

Pusztaföldvár

Tótkomlós

4.5. Orosházi Járási Hivatal Járási Földhivatala Mezõkovácsházai Kirendeltsége

(székhelye: Mezõkovácsháza)

Almáskamarás

Battonya

Dombegyház

Dombiratos

Kaszaper

Kevermes

Kisdombegyház

Kunágota

Magyarbánhegyes

Magyardombegyház

Medgyesbodzás

Medgyesegyháza

Mezõhegyes

Mezõkovácsháza

Nagybánhegyes

Nagykamarás

Pusztaottlaka

Végegyháza

4.6. Szarvasi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szarvas)

Békésszentandrás

Csabacsûd

Hunya

Kardos

Örménykút

Szarvas

4.7. Szarvasi Járási Hivatal Járási Földhivatala Gyomaendrõdi Kirendeltsége

(székhelye: Gyomaendrõd)

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrõd
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4.8. Szeghalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szeghalom)

Biharugra

Bucsa

Füzesgyarmat

Kertészsziget

Körösladány

Körösnagyharsány

Körösújfalu

Okány

Szeghalom

Vésztõ

Zsadány

5. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Miskolc)

5.1. Edelényi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Edelény)

Abod

Aggtelek

Alacska

Alsószuha

Alsótelekes

Balajt

Bánhorváti

Becskeháza

Berente

Bódvalenke

Bódvarákó

Bódvaszilas

Boldva

Borsodszirák

Damak

Debréte

Dédestapolcsány

Dövény

Edelény

Égerszög

Felsõkelecsény

Felsõnyárád

Felsõtelekes

Galvács

Hangács

Hegymeg

Hidvégardó

Imola

Irota

Izsófalva

Jákfalva

Jósvafõ

Kazincbarcika

Kánó

Komjáti

Kurityán

Lak

Ládbesenyõ
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Martonyi

Mályinka

Meszes

Múcsony

Nagybarca

Nyomár

Ormosbánya

Perkupa

Ragály

Rakaca

Rakacaszend

Rudabánya

Rudolftelep

Sajógalgóc

Sajóivánka

Sajókaza

Sajószentpéter

Szakácsi

Szalonna

Szendrõ

Szendrõlád

Szin

Szinpetri

Szögliget

Szõlõsardó

Szuhafõ

Szuhakálló

Szuhogy

Tardona

Teresztenye

Tomor

Tornabarakony

Tornakápolna

Tornanádaska

Tornaszentandrás

Tornaszentjakab

Trizs

Vadna

Varbóc

Viszló

Zádorfalva

Ziliz

Zubogy

5.2. Encsi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Encs)

Abaújalpár

Abaújkér

Abaújlak

Abaújszolnok

Abaújvár

Alsógagy

Alsóvadász

Arka

Aszaló
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Baktakék

Beret

Boldogkõújfalu

Boldogkõváralja

Büttös

Csenyéte

Csobád

Detek

Encs

Fancsal

Fáj

Felsõdobsza

Felsõgagy

Felsõvadász

Fony

Forró

Fulókércs

Gadna

Gagyapáti

Gagybátor

Gagyvendégi

Garadna

Gibárt

Gönc

Göncruszka

Halmaj

Hejce

Hernádbüd

Hernádcéce

Hernádkércs

Hernádpetri

Hernádszentandrás

Hernádszurdok

Hernádvécse

Hidasnémeti

Homrogd

Ináncs

Kány

Kázsmárk

Keresztéte

Kéked

Kiskinizs

Korlát

Krasznokvajda

Kupa

Léh

Litka

Méra

Mogyoróska

Monaj

Nagykinizs

Novajidrány

Nyésta
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Pamlény

Pányok

Pere

Perecse

Pusztaradvány

Rásonysápberencs

Regéc

Selyeb

Szalaszend

Szászfa

Szemere

Szentistvánbaksa

Telkibánya

Tornyosnémeti

Vilmány

Vizsoly

Zsujta

5.3. Mezõkövesdi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mezõkövesd)

Bogács

Borsodgeszt

Borsodivánka

Bükkábrány

Bükkzsérc

Cserépfalu

Cserépváralja

Csincse

Egerlövõ

Kács

Mezõkeresztes

Mezõkövesd

Mezõnagymihály

Mezõnyárád

Négyes

Sály

Szentistván

Szomolya

Tard

Tibolddaróc

Tiszabábolna

Tiszavalk

Vatta

5.4. Miskolci Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Miskolc)

Alsózsolca

Arnót

Berzék

Bõcs

Bükkaranyos

Bükkszentkereszt

Emõd

Felsõzsolca

Gesztely

Girincs

Harsány
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Hernádkak

Hernádnémeti

Kesznyéten

Kiscsécs

Kisgyõr

Kistokaj

Kondó

Köröm

Mályi

Miskolc

Muhi

Nyékládháza

Onga

Onód

Parasznya

Radostyán

Répáshuta

Sajóbábony

Sajóecseg

Sajóhidvég

Sajókápolna

Sajókeresztúr

Sajólád

Sajólászlófalva

Sajópálfala

Sajópetri

Sajósenye

Sajóvámos

Szikszó

Szirmabesenyõ

Varbó

5.5. Ózdi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Ózd)

Arló

Bánréve

Borsodbóta

Borsodnádasd

Borsodszentgyörgy

Bükkmogyorósd

Csernely

Csokvaomány

Domaháza

Dubicsány

Farkaslyuk

Gömörszõlõs

Hangony

Hét

Járdánháza

Kelemér

Királd

Kissikátor

Lénárddaróc

Nekézseny

Ózd
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Putnok

Sajómercse

Sajónémeti

Sajópüspöki

Sajóvelezd

Sáta

Serényfalva

Uppony

5.6. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sátoraljaújhely)

Alsóberecki

Alsóregmec

Bodroghalom

Bodrogolaszi

Bózsva

Cigánd

Dámoc

Erdõhorváti

Felsõberecki

Felsõregmec

Filkeháza

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Györgytarló

Háromhuta

Hercegkút

Hollóháza

Karcsa

Karos

Kenézlõ

Kishuta

Kisrozvágy

Komlóska

Kovácsvágás

Lácacséke

Makkoshotyka

Mikóháza

Nagyhuta

Nagyrozvágy

Nyíri

Olaszliszka

Pácin

Pálháza

Pusztafalu

Révleányvár

Ricse

Sárazsadány

Sárospatak

Sátoraljaújhely

Semjén

Tiszacsermely

Tiszakarád
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Tolcsva

Vajdácska

Vágáshuta

Vámosújfalu

Vilyvitány

Viss

Zalkod

Zemplénagárd

5.7. Szerencsi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szerencs)

Abaújszántó

Alsódobsza

Baskó

Bekecs

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Csobaj

Erdõbénye

Golop

Legyesbénye

Mád

Megyaszó

Mezõzombor

Monok

Prügy

Rátka

Sima

Sóstófalva

Szegi

Szegilong

Szerencs

Taktabáj

Taktaharkány

Taktakenéz

Taktaszada

Tarcal

Tállya

Tiszaladány

Tiszaluc

Tiszatardos

Tokaj

Újcsanálos

5.8. Tiszaújvárosi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tiszaújváros)

Ároktõ

Gelej

Hejõbába

Hejõkeresztúr

Hejõkürt

Hejõpapi

Hejõszalonta

Igrici

Mezõcsát

Nagycsécs

Nemesbikk
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Oszlár

Sajóörös

Sajószöged

Szakáld

Tiszadorogma

Tiszakeszi

Tiszapalkonya

Tiszatarján

Tiszaújváros

6. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Szeged)

6.1. Hódmezõvásárhelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Hódmezõvásárhely)

Hódmezõvásárhely

Mártély

Mindszent

Székkutas

6.2. Makói Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Makó)

Ambrózfalva

Apátfalva

Csanádalberti

Csanádpalota

Ferencszállás

Földeák

Királyhegyes

Kiszombor

Klárafalva

Kövegy

Magyarcsanád

Makó

Maroslele

Nagyér

Nagylak

Óföldeák

Pitvaros

6.3. Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szeged)

Algyõ

Baks

Balástya

Csengele

Deszk

Dóc

Domaszék

Kistelek

Kübekháza

Ópusztaszer

Pusztaszer

Röszke

Sándorfalva

Szatymaz

Szeged

Tiszasziget
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Újszentiván

Zsombó

6.4. Mórahalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mórahalom)

Ásotthalom

Bordány

Forráskút

Mórahalom

Öttömös

Pusztamérges

Ruzsa

Üllés

Zákányszék

6.5. Szentesi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szentes)

Árpádhalom

Derekegyház

Eperjes

Fábiánsebestyén

Nagymágocs

Nagytõke

Szegvár

Szentes

6.6. Csongrádi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Csongrád)

Csanytelek

Csongrád

Felgyõ

Tömörkény

7. FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Székesfehérvár)

7.1. Bicskei Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Bicske)

Alcsútdoboz

Bicske

Bodmér

Csabdi

Csákvár

Etyek

Felcsút

Gánt

Mány

Óbarok

Szár

Tabajd

Újbarok

Vál

Vértesacsa

Vértesboglár

7.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Dunaújváros)

Adony

Baracs

Beloiannisz

Besnyõ

Daruszentmiklós

Dunaújváros

Elõszállás
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Ercsi

Iváncsa

Kisapostag

Kulcs

Mezõfalva

Nagykarácsony

Nagyvenyim

Perkáta

Pusztaszabolcs

Rácalmás

Ráckeresztúr

7.3. Móri Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mór)

Bakonycsernye

Bakonykúti

Balinka

Bodajk

Csákberény

Csókakõ

Fehérvárcsurgó

Isztimér

Kincsesbánya

Magyaralmás

Mór

Nagyveleg

Pusztavám

Söréd

7.4. Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sárbogárd)

Alap

Alsószentiván

Cece

Dég

Hantos

Igar

Kálóz

Lajoskomárom

Mezõkomárom

Mezõszilas

Nagylók

Sárbogárd

Sáregres

Sárkeresztúr

Sárosd

Sárszentágota

Szabadegyháza

Szabadhidvég

Vajta

7.5. Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Székesfehérvár)

Aba

Baracska

Csór

Csõsz

Enying

Füle
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Gárdony

Gyúró

Iszkaszentgyörgy

Jenõ

Kajászó

Kápolnásnyék

Kisláng

Kõszárhegy

Lepsény

Lovasberény

Martonvásár

Mátyásdomb

Mezõszentgyörgy

Moha

Nadap

Nádasdladány

Pákozd

Pátka

Pázmánd

Polgárdi

Sárkeresztes

Sárkeszi

Sárszentmihály

Seregélyes

Soponya

Sukoró

Szabadbattyán

Székesfehérvár

Tác

Tordas

Úrhida

Velence

Vereb

Zámoly

Zichyújfalu

8. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Gyõr)

8.1. Csornai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Csorna)

Acsalag

Barbacs

Bágyogszovát

Bezi

Bodonhely

Bogyoszló

Bõsárkány

Cakóháza

Csorna

Dör

Egyed

Farád

Fehértó

Gyõrsövényház

Jobaháza
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Kóny

Maglóca

Magyarkeresztúr

Markotabödöge

Mérges

Páli

Pásztori

Potyond

Rábacsanak

Rábacsécsény

Rábapordány

Rábasebes

Rábaszentandrás

Rábatamási

Rábcakapi

Sobor

Sopronnémeti

Szany

Szil

Szilsárkány

Tárnokréti

Vág

Zsebeháza

8.2. Gyõri Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Gyõr)

Abda

Bakonygyirót

Bakonypéterd

Bakonyszentlászló

Bõny

Börcs

Dunaszeg

Dunaszentpál

Enese

Écs

Fenyõfõ

Gönyû

Gyõr

Gyõrasszonyfa

Gyõrladamér

Gyõrság

Gyõrújbarát

Gyõrújfalu

Gyõrzámoly

Ikrény

Kisbajcs

Koroncó

Kunsziget

Lázi

Mezõörs

Nagybajcs

Nagyszentjános

Nyalka

Nyúl
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Öttevény

Pannonhalma

Pázmándfalu

Pér

Ravazd

Rábapatona

Rétalap

Románd

Sikátor

Sokorópátka

Tarjánpuszta

Táp

Tápszentmiklós

Tényõ

Töltéstava

Vámosszabadi

Veszprémvarsány

Vének

8.3. Gyõri Járási Hivatal Járási Földhivatala Téti Kirendeltsége (székhelye: Tét)

Árpás

Csikvánd

Felpéc

Gyarmat

Gyömöre

Gyõrszemere

Kajárpéc

Kisbabot

Mórichida

Rábaszentmiklós

Rábaszentmihály

Szerecseny

Tét

8.4. Kapuvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kapuvár)

Agyagosszergény

Babót

Beled

Cirák

Csapod

Dénesfa

Edve

Fertõendréd

Gyóró

Himód

Hövej

Kapuvár

Kisfalud

Mihályi

Osli

Petõháza

Rábakecöl

Szárföld

Vadosfa

Vásárosfalu
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Veszkény

Vitnyéd

8.5. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mosonmagyaróvár)

Ásványráró

Bezenye

Darnózseli

Dunakiliti

Dunaremete

Dunasziget

Feketeerdõ

Halászi

Hegyeshalom

Hédervár

Jánossomorja

Károlyháza

Kimle

Kisbodak

Levél

Lébény

Lipót

Máriakálnok

Mecsér

Mosonmagyaróvár

Mosonszentmiklós

Mosonszolnok

Mosonudvar

Püski

Rajka

Újrónafõ

Várbalog

8.6. Soproni Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sopron)

Ágfalva

Csáfordjánosfa

Csér

Ebergõc

Egyházasfalu

Fertõboz

Fertõd

Fertõhomok

Fertõrákos

Fertõszentmiklós

Fertõszéplak

Gyalóka

Harka

Hegykõ

Hidegség

Iván

Kópháza

Lövõ

Nagycenk

Nagylózs

Nemeskér

Pereszteg
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Pinnye

Pusztacsalád

Répceszemere

Répcevis

Röjtökmuzsaj

Sarród

Sopron

Sopronhorpács

Sopronkövesd

Szakony

Újkér

Und

Völcsej

Zsira

9. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Debrecen)

9.1. Berettyóújfalui Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Berettyóújfalu)

Ártánd

Bakonszeg

Bedõ

Berekböszörmény

Berettyóújfalu

Biharkeresztes

Bojt

Csökmõ

Darvas

Derecske

Esztár

Furta

Gáborján

Hencida

Kismarja

Komádi

Konyár

Körösszakál

Körösszegapáti

Magyarhomoróg

Mezõpeterd

Mezõsas

Nagykereki

Pocsaj

Szentpéterszeg

Tépe

Told

Újiráz

Váncsod

Vekerd

Zsáka

9.2. Debreceni Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Debrecen)

Álmosd

Bagamér

Balmazújváros

Bocskaikert
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Debrecen

Egyek

Fülöp

Hajdúbagos

Hajdúhadház

Hajdúsámson

Hortobágy

Hosszúpályi

Kokad

Létavértes

Mikepércs

Monostorpályi

Nyíracsád

Nyíradony

Nyírábrány

Nyírmártonfalva

Sáránd

Téglás

Tiszacsege

Újléta

Újszentmargita

Vámospércs

9.3. Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Hajdúböszörmény)

Folyás

Görbeháza

Hajdúböszörmény

Hajdúdorog

Hajdúnánás

Polgár

Tiszagyulaháza

Újtikos

9.4. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Hajdúszoboszló)

Ebes

Hajdúszoboszló

Hajdúszovát

Nagyhegyes

9.5. Püspökladányi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Püspökladány)

Báránd

Bihardancsháza

Biharnagybajom

Bihartorda

Földes

Kaba

Nagyrábé

Nádudvar

Püspökladány

Sáp

Sárrétudvari

Szerep

Tetétlen
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10. HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Eger)

10.1. Egri Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Eger)

Andornaktálya

Balaton

Bátor

Bekölce

Bélapátfalva

Bodony

Bükkszenterzsébet

Bükkszentmárton

Bükkszék

Demjén

Eger

Egerbakta

Egerbocs

Egercsehi

Egerszalók

Egerszólát

Erdõkövesd

Fedémes

Felsõtárkány

Hevesaranyos

Istenmezeje

Ivád

Kerecsend

Kisfüzes

Maklár

Mátraballa

Mátraderecske

Mikófalva

Mónosbél

Nagytálya

Nagyvisnyó

Noszvaj

Novaj

Ostoros

Parád

Parádsasvár

Pétervására

Recsk

Sirok

Szajla

Szarvaskõ

Szentdomonkos

Szilvásvárad

Szúcs

Tarnalelesz

Tarnaszentmária

Terpes

Váraszó

Verpelét
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10.2. Füzesabonyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Füzesabony)

Aldebrõ

Besenyõtelek

Dormánd

Egerfarmos

Feldebrõ

Füzesabony

Kál

Kápolna

Kompolt

Mezõszemere

Mezõtárkány

Nagyút

Poroszló

Sarud

Szihalom

Tófalu

Újlõrincfalva

10.3. Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Gyöngyös)

Abasár

Adács

Atkár

Detk

Domoszló

Gyöngyös

Gyöngyöshalász

Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarján

Halmajugra

Karácsond

Kisnána

Ludas

Markaz

Mátraszentimre

Nagyfüged

Nagyréde

Pálosvörösmart

Szücsi

Vámosgyörk

Vécs

Visonta

Visznek

10.4. Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Hatvan)

Apc

Boldog

Csány

Ecséd

Hatvan

Heréd

Hort

Kerekharaszt
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Lõrinci

Nagykökényes

Petõfibánya

Rózsaszentmárton

Zagyvaszántó

10.5. Hevesi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Heves)

Átány

Boconád

Erdõtelek

Erk

Heves

Hevesvezekény

Kisköre

Kömlõ

Pély

Tarnabod

Tarnaméra

Tarnaörs

Tarnaszentmiklós

Tarnazsadány

Tenk

Tiszanána

Zaránk

11. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Szolnok)

11.1. Jászberényi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Jászberény)

Alattyán

Jánoshida

Jászalsószentgyörgy

Jászapáti

Jászágó

Jászárokszállás

Jászberény

Jászboldogháza

Jászdózsa

Jászfelsõszentgyörgy

Jászfényszaru

Jászivány

Jászjákóhalma

Jászkisér

Jászladány

Jászszentandrás

Jásztelek

Pusztamonostor

11.2. Kunszentmártoni Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kunszentmárton)

Cibakháza

Cserkeszõlõ

Csépa

Kunszentmárton

Nagyrév

Öcsöd

Szelevény

Tiszainoka
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Tiszakürt

Tiszasas

11.3. Szolnoki Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szolnok)

Besenyszög

Csataszög

Hunyadfalva

Kõtelek

Martfû

Nagykörû

Rákóczifalva

Rákócziújfalu

Szajol

Szászberek

Szolnok

Tiszaföldvár

Tiszajenõ

Tiszasüly

Tiszavárkony

Tószeg

Újszász

Vezseny

Zagyvarékas

11.4. Szolnoki Járási Hivatal Járási Földhivatala Mezõtúri Kirendeltsége (székhelye: Mezõtúr)

Kétpó

Mesterszállás

Mezõhék

Mezõtúr

Túrkeve

11.5. Tiszafüredi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tiszafüred)

Abádszalók

Nagyiván

Tiszabura

Tiszaderzs

Tiszafüred

Tiszaigar

Tiszaörs

Tiszaszentimre

Tiszaszõlõs

Tomajmonostora

11.6. Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Törökszentmiklós)

Fegyvernek

Kenderes

Kengyel

Kisújszállás

Kuncsorba

Kunhegyes

Örményes

Tiszabõ

Tiszagyenda

Tiszapüspöki

Tiszaroff

Tiszatenyõ

Törökszentmiklós
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11.7. Karcagi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Karcag)

Berekfürdõ

Karcag

Kunmadaras

12. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Esztergom)

12.1. Esztergomi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Esztergom)

Annavölgy

Bajna

Bajót

Csolnok

Dág

Dorog

Dömös

Epöl

Esztergom

Kesztölc

Lábatlan

Leányvár

Máriahalom

Mogyorósbánya

Nagysáp

Nyergesújfalu

Piliscsév

Pilismarót

Sárisáp

Süttõ

Tát

Tokod

Tokodaltáró

Úny

12.2. Komáromi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Komárom)

Aka

Almásfüzitõ

Ács

Ácsteszér

Ászár

Bakonybánk

Bakonysárkány

Bakonyszombathely

Bana

Bábolna

Bársonyos

Csatka

Császár

Csém

Csép

Ete

Kerékteleki

Kisbér

Kisigmánd

Komárom

Mocsa
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Nagyigmánd

Réde

Súr

Tárkány

Vérteskethely

12.3. Tatai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tata)

Baj

Dunaalmás

Dunaszentmiklós

Kocs

Naszály

Neszmély

Szomód

Tardos

Tata

Vértestolna

12.4. Tatabányai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tatabánya)

Bokod

Dad

Gyermely

Héreg

Kecskéd

Kömlõd

Környe

Oroszlány

Szákszend

Szárliget

Szomor

Tarján

Tatabánya

Várgesztes

Vértessomló

Vértesszõlõs

13. NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Salgótarján)

13.1. Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Balassagyarmat)

Balassagyarmat

Becske

Bercel

Cserháthaláp

Cserhátsurány

Csesztve

Csitár

Debercsény

Dejtár

Drégelypalánk

Endrefalva

Érsekvadkert

Galgaguta

Herencsény

Hollókõ

Hont

Hugyag
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Iliny

Ipolyszög

Ipolyvece

Karancsság

Ludányhalászi

Magyargéc

Magyarnándor

Mohora

Nagylóc

Nógrádkövesd

Nógrádmarcal

Nógrádmegyer

Nógrádsipek

Nógrádszakál

Õrhalom

Patak

Patvarc

Piliny

Rimóc

Ságújfalu

Szalmatercs

Szanda

Szécsénke

Szécsény

Szécsényfelfalu

Szügy

Terény

Varsány

13.2. Pásztói Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Pásztó)

Alsótold

Bér

Bokor

Buják

Cserhátszentiván

Csécse

Ecseg

Egyházasdengeleg

Erdõkürt

Erdõtarcsa

Felsõtold

Garáb

Héhalom

Jobbágyi

Kálló

Kisbágyon

Kozárd

Kutasó

Mátraszõlõs

Palotás

Pásztó

Szarvasgede

Szirák

Szurdokpüspöki
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Tar

Vanyarc

13.3. Rétsági Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Rétság)

Alsópetény

Bánk

Berkenye

Borsosberény

Diósjenõ

Felsõpetény

Horpács

Keszeg

Kétbodony

Kisecset

Legénd

Nagyoroszi

Nézsa

Nógrád

Nógrádsáp

Nõtincs

Õsagárd

Pusztaberki

Rétság

Romhány

Szátok

Szendehely

Szente

Tereske

Tolmács

13.4. Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Salgótarján)

Bárna

Bátonyterenye

Cered

Dorogháza

Egyházasgerge

Etes

Ipolytarnóc

Karancsalja

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtõ

Kazár

Kisbárkány

Kishartyán

Litke

Lucfalva

Márkháza

Mátramindszent

Mátranovák

Mátraszele

Mátraterenye

Mátraverebély

Mihálygerge

Nagybárkány
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Nagykeresztúr

Nemti

Rákóczibánya

Salgótarján

Sámsonháza

Somoskõújfalu

Sóshartyán

Szilaspogony

Szuha

Vizslás

Zabar

14. PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Budapest)

14.1. Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki Járási Földhivatala (székhelye: Budapest)

Biatorbágy

Budajenõ

Budakeszi

Budaörs

Herceghalom

Nagykovácsi

Páty

Perbál

Pilisborosjenõ

Piliscsaba

Pilisjászfalu

Pilisszentiván

Pilisvörösvár

Remeteszõlõs

Solymár

Telki

Tinnye

Tök

Törökbálint

Üröm

Zsámbék

14.2. Érdi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Érd)

Diósd

Érd

Pusztazámor

Sóskút

Százhalombatta

Tárnok

14.3. Ceglédi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Cegléd)

Abony

Albertirsa

Cegléd

Ceglédbercel

Csemõ

Dánszentmiklós

Jászkarajenõ

Kõröstetétlen

Mikebuda

Tápiószõlõs
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Törtel

Újszilvás

14.4. Nagykõrösi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Nagykõrös)

Kocsér

Nagykõrös

Nyársapáti

14.5. Dabasi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Dabas)

Alsónémedi

Bugyi

Dabas

Felsõpakony

Gyál

Hernád

Inárcs

Kakucs

Ócsa

Örkény

Pusztavacs

Tatárszentgyörgy

Táborfalva

Újhartyán

Újlengyel

14.6. Gödöllõi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Gödöllõ)

Aszód

Bag

Csömör

Dány

Domony

Erdõkertes

Galgahévíz

Galgamácsa

Gödöllõ

Hévízgyörk

Iklad

Isaszeg

Kartal

Kerepes

Kistarcsa

Mogyoród

Nagytarcsa

Pécel

Szada

Tura

Valkó

Vácegres

Váckisújfalu

Vácszentlászló

Veresegyház

Verseg

Zsámbok

14.7. Monori Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Monor)

Bénye

Csévharaszt
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Ecser

Gomba

Gyömrõ

Káva

Maglód

Mende

Monor

Monorierdõ

Nyáregyháza

Péteri

Pilis

Sülysáp

Úri

Üllõ

Vasad

Vecsés

14.8. Nagykátai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Nagykáta)

Farmos

Kóka

Nagykáta

Pánd

Szentlõrinckáta

Szentmártonkáta

Tápióbicske

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószecsõ

Tápiószele

Tápiószentmárton

Tóalmás

14.9. Ráckevei Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Ráckeve)

Apaj

Áporka

Délegyháza

Dömsöd

Dunaharaszti

Dunavarsány

Halásztelek

Kiskunlacháza

Lórév

Majosháza

Makád

Ráckeve

Szigetbecse

Szigetcsép

Szigethalom

Szigetszentmárton

Szigetszentmiklós

Szigetújfalu

Taksony

Tököl
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14.10. Szentendrei Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szentendre)

Budakalász

Csobánka

Dunabogdány

Kisoroszi

Leányfalu

Pilisszántó

Pilisszentkereszt

Pilisszentlászló

Pócsmegyer

Pomáz

Szentendre

Szigetmonostor

Tahitótfalu

Visegrád

14.11. Váci Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Vác)

Acsa

Bernecebaráti

Csomád

Csörög

Csõvár

Galgagyörk

Ipolydamásd

Ipolytölgyes

Kemence

Kismaros

Kisnémedi

Kosd

Kóspallag

Letkés

Márianosztra

Nagybörzsöny

Nagymaros

Õrbottyán

Penc

Perõcsény

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Rád

Szob

Szokolya

Szõd

Szõdliget

Tésa

Vác

Vácduka

Váchartyán

Vácrátót

Vámosmikola

Verõce

Zebegény
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14.12. Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Dunakeszi)

Dunakeszi

Fót

Göd

15. SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Kaposvár)

15.1. Fonyódi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Balatonboglár)

Balatonboglár

Balatonfenyves

Balatonlelle

Buzsák

Fonyód

Gamás

Gyugy

Hács

Kisberény

Látrány

Lengyeltóti

Ordacsehi

Öreglak

Pamuk

Somogybabod

Somogytúr

Somogyvámos

Somogyvár

Szõlõsgyörök

Visz

15.2. Barcsi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Barcs)

Babócsa

Barcs

Bélavár

Bolhó

Csokonyavisonta

Darány

Drávagárdony

Drávatamási

Heresznye

Homokszentgyörgy

Istvándi

Kastélyosdombó

Kálmáncsa

Komlósd

Lad

Lakócsa

Patosfa

Péterhida

Potony

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Somogyaracs

Szentborbás

Szulok
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Tótújfalu

Vízvár

15.3. Kaposvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kaposvár)

Alsóbogát

Baté

Bárdudvarnok

Bodrog

Bõszénfa

Büssü

Cserénfa

Csoma

Csombárd

Csököly

Ecseny

Edde

Felsõmocsolád

Fonó

Gadács

Gálosfa

Gige

Gölle

Hajmás

Hedrehely

Hencse

Hetes

Igal

Jákó

Juta

Kadarkút

Kaposfõ

Kaposgyarmat

Kaposhomok

Kaposkeresztúr

Kaposmérõ

Kaposszerdahely

Kaposújlak

Kaposvár

Kazsok

Kercseliget

Kisasszond

Kisgyalán

Kiskorpád

Kõkút

Magyaratád

Magyaregres

Mernye

Mezõcsokonya

Mike

Mosdós

Nagybajom

Nagyberki

Orci

Osztopán
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Patalom

Patca

Pálmajor

Polány

Ráksi

Rinyakovácsi

Sántos

Simonfa

Somodor

Somogyaszaló

Somogygeszti

Somogyjád

Somogysárd

Somogyszil

Szabadi

Szenna

Szentbalázs

Szentgáloskér

Szilvásszentmárton

Taszár

Újvárfalva

Várda

Visnye

Zimány

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

15.4. Marcali Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Marcali)

Balatonberény

Balatonkeresztúr

Balatonmáriafürdõ

Balatonszentgyörgy

Balatonújlak

Böhönye

Csákány

Csömend

Fönyed

Gadány

Hollád

Hosszúvíz

Kelevíz

Kéthely

Libickozma

Marcali

Mesztegnyõ

Nagyszakácsi

Nemesdéd

Nemeskisfalud

Nemesvid

Nikla

Pusztakovácsi

Sávoly

Somogyfajsz
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Somogysámson

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyzsitfa

Szegerdõ

Szenyér

Szõkedencs

Tapsony

Táska

Tikos

Varászló

Vése

Vörs

15.5. Nagyatádi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Nagyatád)

Bakháza

Beleg

Berzence

Bolhás

Csurgó

Csurgónagymarton

Görgeteg

Gyékényes

Háromfa

Iharos

Iharosberény

Inke

Kaszó

Kisbajom

Kutas

Lábod

Nagyatád

Nagykorpád

Õrtilos

Ötvöskónyi

Pogányszentpéter

Porrog

Porrogszentkirály

Porrogszentpál

Rinyabesenyõ

Rinyaszentkirály

Segesd

Somogybükkösd

Somogycsicsó

Somogyszob

Somogyudvarhely

Szabás

Szenta

Tarany

Zákány

Zákányfalu

15.6. Siófoki Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Siófok)

Andocs

Ádánd
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Balatonendréd

Balatonföldvár

Balatonöszöd

Balatonszabadi

Balatonszárszó

Balatonszemes

Bábonymegyer

Bálványos

Bedegkér

Bonnya

Fiad

Kapoly

Karád

Kánya

Kára

Kereki

Kisbárapáti

Kõröshegy

Kötcse

Lulla

Miklósi

Nagyberény

Nagycsepely

Nágocs

Nyim

Pusztaszemes

Ságvár

Sérsekszõlõs

Siófok

Siójut

Som

Somogyacsa

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogymeggyes

Szántód

Szólád

Szorosad

Tab

Teleki

Tengõd

Torvaj

Törökkoppány

Zala

Zamárdi

Zics

16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Nyíregyháza)

16.1. Fehérgyarmati Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Fehérgyarmat))

Botpalád

Cégénydányád

Csaholc

Császló
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Csegöld

Darnó

Fehérgyarmat

Fülesd

Gacsály

Garbolc

Gyügye

Hermánszeg

Jánkmajtis

Kérsemjén

Kisar

Kishódos

Kisnamény

Kispalád

Kisszekeres

Kölcse

Kömörõ

Magosliget

Mánd

Méhtelek

Milota

Nagyar

Nagyhódos

Nagyszekeres

Nábrád

Nemesborzova

Olcsvaapáti

Panyola

Penyige

Rozsály

Sonkád

Szamossályi

Szamosújlak

Szatmárcseke

Tiszabecs

Tiszacsécse

Tiszakóród

Tisztaberek

Tunyogmatolcs

Túristvándi

Túrricse

Uszka

Vámosoroszi

Zajta

Zsarolyán

16.2. Kisvárdai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kisvárda)

Ajak

Anarcs

Benk

Berkesz

Dombrád

Döge

Eperjeske
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Fényeslitke

Gégény

Gyõröcske

Gyulaháza

Jéke

Kékcse

Kisvárda

Komoró

Laskod

Lövõpetri

Mándok

Mezõladány

Nyírkarász

Nyírlövõ

Nyírtass

Pap

Pátroha

Petneháza

Rétközberencs

Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Tiszabezdéd

Tiszakanyár

Tiszamogyorós

Tiszaszentmárton

Tornyospálca

Tuzsér

Újdombrád

Újkenéz

Záhony

Zsurk

16.3. Mátészalkai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mátészalka)

Csenger

Csengersima

Csengerújfalu

Fábiánháza

Fülpösdaróc

Géberjén

Gyõrtelek

Hodász

Jármi

Kántorjánosi

Kocsord

Komlódtótfalu

Mátészalka

Mérk

Nagydobos

Nagyecsed

Nyírcsaholy

Nyírkáta

Nyírmeggyes

Nyírparasznya

Ópályi
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Ököritófülpös

Õr

Papos

Pátyod

Porcsalma

Rápolt

Rohod

Szamosangyalos

Szamosbecs

Szamoskér

Szamosszeg

Szamostatárfalva

Tiborszállás

Tyukod

Ura

Vaja

Vállaj

16.4. Nyírbátori Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Nyírbátor)

Balkány

Bátorliget

Encsencs

Kállósemjén

Kisléta

Máriapócs

Nyírbátor

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyírgelse

Nyírgyulaj

Nyírlugos

Nyírmihálydi

Nyírpilis

Nyírvasvári

Ófehértó

Ömböly

Penészlek

Piricse

Pócspetri

Szakoly

Terem

16.5. Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Nyíregyháza)

Apagy

Baktalórántháza

Balsa

Besenyõd

Beszterec

Biri

Bököny

Buj

Demecser

Érpatak
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Gávavencsellõ

Geszteréd

Ibrány

Kálmánháza

Kemecse

Kék

Kótaj

Levelek

Magy

Nagycserkesz

Nagyhalász

Nagykálló

Napkor

Nyírbogdány

Nyíregyháza

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkércs

Nyírpazony

Nyírtelek

Nyírtét

Nyírtura

Paszab

Rakamaz

Ramocsaháza

Sényõ

Szabolcs

Székely

Szorgalmatos

Tímár

Tiszabercel

Tiszadada

Tiszadob

Tiszaeszlár

Tiszalök

Tiszanagyfalu

Tiszarád

Tiszatelek

Tiszavasvári

Újfehértó

Vasmegyer

16.6. Vásárosnaményi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Vásárosnamény)

Aranyosapáti

Barabás

Beregdaróc

Beregsurány

Csaroda

Gelénes

Gemzse

Gulács

Gyüre

Hetefejércse

Ilk
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Jánd

Kisvarsány

Lónya

Márokpapi

Mátyus

Nagyvarsány

Nyirmada

Olcsva

Pusztadobos

Tarpa

Tákos

Tiszaadony

Tiszakerecseny

Tiszaszalka

Tiszavid

Tivadar

Vámosatya

Vásárosnamény

17. TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Szekszárd)

17.1. Bonyhádi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Bonyhád)

Aparhant

Bátaapáti

Bonyhád

Bonyhádvarasd

Cikó

Grábóc

Györe

Izmény

Kakasd

Kisdorog

Kismányok

Kisvejke

Lengyel

Mórágy

Mõcsény

Mucsfa

Nagymányok

Nagyvejke

Tevel

Váralja

Závod

17.2. Dombóvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Dombóvár)

Attala

Csibrák

Csikóstõttõs

Dalmand

Dombóvár

Döbrököz

Gyulaj

Jágónak

Kapospula

Kaposszekcsõ
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Kocsola

Kurd

Lápafõ

Nak

Szakcs

Várong

17.3. Paksi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Paks)

Bikács

Bölcske

Dunaföldvár

Dunaszentgyörgy

Gerjen

Györköny

Kajdacs

Madocsa

Nagydorog

Németkér

Paks

Pálfa

Pusztahencse

Sárszentlõrinc

17.4. Szekszárdi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szekszárd)

Alsónána

Alsónyék

Báta

Bátaszék

Bogyiszló

Decs

Fadd

Fácánkert

Felsõnána

Harc

Kéty

Kistormás

Kölesd

Medina

Murga

Õcsény

Pörböly

Sárpilis

Sióagárd

Szálka

Szedres

Szekszárd

Tengelic

Tolna

Várdomb

Zomba

17.5. Tamási Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tamási)

Belecska

Diósberény

Dúzs

Értény
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Felsõnyék

Fürged

Gyönk

Hõgyész

Iregszemcse

Kalaznó

Keszõhidegkút

Kisszékely

Koppányszántó

Magyarkeszi

Miszla

Mucsi

Nagykónyi

Nagyszékely

Nagyszokoly

Ozora

Pári

Pincehely

Regöly

Simontornya

Szakadát

Szakály

Szárazd

Tamási

Tolnanémedi

Udvari

Újireg

Varsád

18. VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Szombathely)

18.1. Celldömölki Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Celldömölk)

Boba

Borgáta

Celldömölk

Csönge

Duka

Egyházashetye

Jánosháza

Karakó

Keléd

Kemeneskápolna

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa

Kemenespálfa

Kemenessömjén

Kemenesszentmárton

Kenyeri

Kissomlyó

Köcsk

Mersevát

Mesteri

Nagysimonyi

Nemeskeresztúr
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Nemeskocs

Ostffyasszonyfa

Pápóc

Szergény

Tokorcs

Vönöck

18.2. Körmendi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Körmend)

Alsószölnök

Apátistvánfalva

Bajánsenye

Csákánydoroszló

Csörötnek

Daraboshegy

Döbörhegy

Döröske

Egyházashollós

Egyházasrádóc

Felsõjánosfa

Felsõmarác

Felsõszölnök

Gasztony

Halastó

Halogy

Harasztifalu

Hegyháthodász

Hegyhátsál

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Ispánk

Ivánc

Katafa

Kemestaródfa

Kercaszomor

Kerkáskápolna

Kétvölgy

Kisrákos

Kondorfa

Körmend

Magyarlak

Magyarnádalja

Magyarszecsõd

Magyarszombatfa

Molnaszecsõd

Nagykölked

Nagymizdó

Nagyrákos

Nádasd

Nemesmedves

Nemesrempehollós

Orfalu

Õrimagyarósd

Õriszentpéter

Pankasz
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Pinkamindszent

Rábagyarmat

Rádóckölked

Rátót

Rönök

Szaknyér

Szakonyfalu

Szalafõ

Szarvaskend

Szatta

Szentgotthárd

Szõce

Vasalja

Vasszentmihály

Velemér

Viszák

18.3. Sárvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sárvár)

Bejcgyertyános

Bõ

Bögöt

Bögöte

Chernelházadamonya

Csánig

Csénye

Gérce

Gór

Hegyfalu

Hosszúpereszteg

Ikervár

Iklanberény

Jákfa

Káld

Kenéz

Lócs

Megyehíd

Meggyeskovácsi

Mesterháza

Nagygeresd

Nemesládony

Nick

Nyõgér

Ölbõ

Pecöl

Porpác

Pósfa

Rábapaty

Répcelak

Répceszentgyörgy

Sajtoskál

Sárvár

Simaság

Sitke

Sótony
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Szeleste

Tompaládony

Uraiújfalu

Vasegerszeg

Vashosszúfalu

Vámoscsalád

Vásárosmiske

Zsédeny

18.4. Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szombathely)

Acsád

Balogunyom

Bozzai

Bozsok

Bucsu

Bük

Cák

Csempeszkopács

Csepreg

Dozmat

Felsõcsatár

Gencsapáti

Gyanógeregye

Gyöngyösfalu

Horvátlövõ

Horvátzsidány

Ják

Kisunyom

Kiszsidány

Kõszeg

Kõszegdoroszló

Kõszegpaty

Kõszegszerdahely

Lukácsháza

Meszlen

Narda

Nárai

Nemesbõd

Nemescsó

Nemeskolta

Ólmod

Perenye

Peresznye

Pornóapáti

Pusztacsó

Rábatõttõs

Rum

Salköveskút

Sé

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sorokpolány

Söpte

Szentpéterfa
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Szombathely

Tanakajd

Táplánszentkereszt

Tormásliget

Torony

Tömörd

Vasasszonyfa

Vaskeresztes

Vassurány

Vasszécseny

Vasszilvágy

Vát

Velem

Vép

Zsennye

18.5. Vasvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Vasvár)

Alsóújlak

Andrásfa

Bérbaltavár

Csehi

Csehimindszent

Csipkerek

Egervölgy

Gersekarát

Gyõrvár

Hegyhátszentpéter

Kám

Mikosszéplak

Nagytilaj

Olaszfa

Oszkó

Pácsony

Petõmihályfa

Püspökmolnári

Rábahidvég

Sárfimizdó

Szemenye

Telekes

Vasvár

19. VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Veszprém)

19.1. Ajkai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Ajka)

Adorjánháza

Ajka

Apácatorna

Bakonypölöske

Borszörcsök

Csehbánya

Csögle

Dabrony

Devecser

Doba

Egeralja
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Halimba

Iszkáz

Kamond

Karakószörcsök

Kerta

Kisberzseny

Kiscsõsz

Kislõd

Kispirit

Kisszõlõs

Kolontár

Magyarpolány

Nagyalásony

Nagypirit

Noszlop

Oroszi

Öcs

Pusztamiske

Somlójenõ

Somlószõlõs

Somlóvásárhely

Somlóvecse

Szõc

Tüskevár

Úrkút

Városlõd

Vid

19.2. Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Balatonfüred)

Alsóörs

Aszófõ

Balatonakali

Balatonalmádi

Balatoncsicsó

Balatonfõkajár

Balatonfüred

Balatonfûzfõ

Balatonkenese

Balatonszepezd

Balatonszõlõs

Balatonudvari

Balatonvilágos

Csajág

Csopak

Dörgicse

Felsõörs

Küngös

Lovas

Monoszló

Óbudavár

Örvényes

Palóznak

Pécsely

Szentantalfa
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Szentjakabfa

Tagyon

Tihany

Vászoly

Zánka

19.3. Pápai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Pápa)

Adásztevel

Bakonyjákó

Bakonykoppány

Bakonyság

Bakonyszentiván

Bakonyszücs

Bakonytamási

Béb

Békás

Csót

Dáka

Döbrönte

Egyházaskeszõ

Farkasgyepû

Ganna

Gecse

Gic

Homokbödöge

Kemeneshõgyész

Kemenesszentpéter

Kup

Külsõvat

Lovászpatona

Magyargencs

Malomsok

Marcalgergelyi

Marcaltõ

Mezõlak

Mihályháza

Nagyacsád

Nagydém

Nagygyimót

Nagytevel

Nemesgörzsöny

Nemesszalók

Németbánya

Nóráp

Nyárád

Pápa

Pápadereske

Pápakovácsi

Pápasalamon

Pápateszér

Takácsi

Ugod

Vanyola

Vaszar
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Várkeszõ

Vinár

19.4. Tapolcai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tapolca)

Ábrahámhegy

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Balatonederics

Balatonhenye

Balatonrendes

Bazsi

Bodorfa

Csabrendek

Dabronc

Gógánfa

Gyepükaján

Gyulakeszi

Hegyesd

Hegymagas

Hetyefõ

Hosztót

Kapolcs

Káptalanfa

Káptalantóti

Kékkút

Kisapáti

Kõvágóörs

Köveskál

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Megyer

Mindszentkálla

Monostorapáti

Nemesgulács

Nemeshany

Nemesvita

Nyirád

Raposka

Révfülöp

Rigács

Salföld

Sáska

Sümeg

Sümegprága

Szentbékkálla

Szentimrefalva

Szigliget

Taliándörögd

Tapolca

Ukk

Uzsa

Veszprémgalsa

Vigántpetend
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Zalaerdõd

Zalagyömrõ

Zalahaláp

Zalameggyes

Zalaszegvár

19.5. Veszprémi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Veszprém)

Bakonybél

Bakonynána

Bakonyoszlop

Bakonyszentkirály

Barnag

Bánd

Berhida

Borzavár

Csesznek

Csetény

Dudar

Eplény

Hajmáskér

Hárskút

Herend

Hidegkút

Jásd

Királyszentistván

Litér

Lókút

Márkó

Mencshely

Nagyesztergár

Nagyvázsony

Nemesvámos

Olaszfalu

Õsi

Öskü

Papkeszi

Pétfürdõ

Pénzesgyõr

Porva

Pula

Sóly

Szápár

Szentgál

Szentkirályszabadja

Tés

Tótvázsony

Várpalota

Veszprém

Veszprémfajsz

Vilonya

Vöröstó

Zirc
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20. ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

(székhelye: Zalaegerszeg)

20.1. Keszthelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Keszthely)

Alsópáhok

Balatongyörök

Bókaháza

Cserszegtomaj

Dióskál

Egeraracsa

Esztergályhorváti

Felsõpáhok

Gétye

Gyenesdiás

Hévíz

Karmacs

Keszthely

Nemesbük

Rezi

Sármellék

Szentgyörgyvár

Vállus

Várvölgy

Vindornyafok

Vindornyalak

Vonyarcvashegy

Zalaapáti

Zalaköveskút

Zalaszántó

Zalaszentmárton

Zalavár

20.2. Lenti Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Lenti)

Alsószenterzsébet

Baglad

Barlahida

Belsõsárd

Bödeháza

Csertalakos

Csesztreg

Csömödér

Dobri

Felsõszenterzsébet

Gáborjánháza

Gosztola

Gutorfölde

Hernyék

Iklódbördöce

Kálócfa

Kányavár

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkateskánd

Kissziget
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Kozmadombja

Külsõsárd

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lenti

Lovászi

Magyarföld

Márokföld

Mikekarácsonyfa

Nemesnép

Nova

Ortaháza

Páka

Porszombat

Pördefölde

Pusztaapáti

Ramocsa

Resznek

Rédics

Szentgyörgyvölgy

Szentpéterfölde

Szécsisziget

Szijártóháza

Szilvágy

Tormafölde

Tornyiszentmiklós

Zalabaksa

Zalaszombatfa

Zebecke

20.3 Letenyei Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Letenye)

Bánokszentgyörgy

Bázakerettye

Becsehely

Borsfa

Bucsuta

Csörnyeföld

Kerkaszentkirály

Kiscsehi

Kistolmács

Lasztonya

Letenye

Lispeszentadorján

Maróc

Molnári

Murarátka

Muraszemenye

Oltárc

Petrivente

Pusztamagyaród

Semjénháza

Szentliszló

Szentmargitfalva

Tótszentmárton
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Tótszerdahely

Valkonya

Várfölde

Zajk

20.4. Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Nagykanizsa)

Alsórajk

Balatonmagyaród

Belezna

Bocska

Börzönce

Csapi

Eszteregnye

Felsõrajk

Fityeház

Füzvölgy

Galambok

Garabonc

Gelse

Gelsesziget

Hahót

Homokkomárom

Hosszúvölgy

Kacorlak

Kerecseny

Kilimán

Kisrécse

Liszó

Magyarszentmiklós

Magyarszerdahely

Miháld

Murakeresztúr

Nagybakónak

Nagykanizsa

Nagyrada

Nagyrécse

Nemespátró

Orosztony

Pat

Pölöskefõ

Pötréte

Rigyác

Sand

Sormás

Surd

Szepetnek

Újudvar

Zalakaros

Zalakomár

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszabar

Zalaszentbalázs

Zalaszentjakab

Zalaújlak
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20.5. Zalaegerszegi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Zalaegerszeg)

Alibánfa

Alsónemesapáti

Babosdöbréte

Bagod

Bak

Baktüttös

Becsvölgye

Bezeréd

Bocfölde

Boncodfölde

Böde

Bucsuszentlászló

Csatár

Csonkahegyhát

Csöde

Dobronhegy

Egervár

Gellénháza

Gombosszeg

Gösfa

Gyûrûs

Hagyárosbörönd

Hottó

Iborfia

Kávás

Kemendollár

Keménfa

Kisbucsa

Kiskutas

Kispáli

Kustánszeg

Lakhegy

Lickóvadamos

Milejszeg

Misefa

Nagykapornak

Nagykutas

Nagylengyel

Nagypáli

Nemesapáti

Nemeshetés

Nemesrádó

Nemessándorháza

Nemesszentandrás

Németfalu

Orbányosfa

Ormándlak

Ozmánbük

Pacsa

Padár

Pálfiszeg

Petõhenye
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Petrikeresztúr

Pókaszepetk

Pölöske

Pusztaederics

Pusztaszentlászló

Salomvár

Sárhida

Söjtör

Szentkozmadombja

Szentpéterúr

Teskánd

Tófej

Vasboldogasszony

Vaspör

Vöckönd

Zalaboldogfa

Zalacséb

Zalaegerszeg

Zalaháshágy

Zalaigrice

Zalaistvánd

Zalalövõ

Zalaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentlõrinc

Zalaszentmihály

Zalatárnok

20.6. Zalaszentgróti Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Zalaszentgrót)

Almásháza

Batyk

Döbröce

Dötk

Kallósd

Kehidakustány

Kisgörbõ

Kisvásárhely

Ligetfalva

Mihályfa

Nagygörbõ

Óhid

Pakod

Sénye

Sümegcsehi

Szalapa

Tekenye

Tilaj

Türje

Vindornyaszõlõs

Zalabér

Zalacsány

Zalaszentgrót

Zalaszentlászló

Zalavég
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A vidékfejlesztési miniszter 150/2012. (XII. 28.) VM rendelete
a zöldség-gyümölcs termelõi csoportokról és termelõi szervezetekrõl

A szakmaközi szervezetekrõl és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseirõl szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 23. § d) pontjában,

valamint a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás

egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és

b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) be nem takarítás: az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs-

és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i

543/2011/EK bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 84. cikk (1) bekezdés

b) pontjában meghatározott intézkedés;

b) elismerési terv: 1. mellékletnek megfelelõ tartalmú és formátumú terv, amely éves vagy féléves bontásban

tartalmazza, hogy az elõzetes elismerést kérõ szövetkezet, illetve gazdasági társaság hogyan kívánja a termelõi

szervezetként történõ elismeréshez szükséges – e rendeletben, a mezõgazdasági piacok közös szervezésének

létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló, 2007.

október 22-i 1234/2007/EK (az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet) tanácsi rendeletben

(a továbbiakban: tanácsi rendelet), valamint a bizottsági rendeletben foglalt – feltételeket teljesíteni;

c) forgalmazható termékek értéke: a bizottsági rendelet 24. cikke alapján számított érték,

d) forgalomba hozott termék értéke: a bizottsági rendelet 50. cikke alapján számított érték,

e) gyümölcs- és zöldségpiachoz kapcsolódó fenntartható mûködési programokra vonatkozó nemzeti stratégia

(a továbbiakban: Nemzeti Stratégia): a tanácsi rendelet 103f. cikk (2) bekezdése szerint elkészített stratégia,

amelyet az agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium

(a továbbiakban: minisztérium) honlapján tesz közzé;

f) ingyenes szétosztás: a tanácsi rendelet 103d. cikk (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottak szerinti piacról

történõ árukivonás;

g) képzés: a bizottsági rendelet 87. cikkében foglaltakkal összhangban a gyümölcs- és zöldségpiacok válságainak

elkerülésével és kezelésével kapcsolatos válságmegelõzési és -kezelési intézkedés;

h) leányvállalat: a bizottsági rendelet 19. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott vállalat, ideértve az olyan

vállalatot is, amelyben egy vagy több zöldség-gyümölcs termelõi csoport rendelkezik részesedéssel, és amely

hozzájárul a zöldség-gyümölcs termelõi csoport célkitûzéseinek megvalósulásához;

i) mûködési alap: a tanácsi rendelet 103b. cikke alapján létrehozott alap;

j) mûködési program: a tanácsi rendelet 103c. cikke szerinti program;

k) piacról történõ árukivonás: a tanácsi rendelet 103c. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott intézkedés;

l) promóció és kommunikáció: a bizottsági rendelet 86. cikkében foglaltakkal összhangban a gyümölcs- és

zöldségpiacok válságainak elkerülésével és kezelésével kapcsolatos válságmegelõzési és -kezelési intézkedés;

m) termelõ: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen

támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott

egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet

módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló a (2009. január 19.) 73/2009

EK tanácsi rendelet 2.cikk a) pontja szerint; egy termelõnek számít a közös õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõ

minden személy, valamint az ugyanazon mezõgazdasági területen termelõ magánszemélyek és vállalkozások

összessége;

n) termelõi szervezet: a tanácsi rendelet 122. cikk a) pont (iii) pontjában meghatározott, valamint a 122. cikk b) és

c) pontjában foglaltak szerint létrejött és a tanácsi rendelet 125.b cikkében meghatározott feltételekkel elismert

szervezet;

o) zöldség-gyümölcs termelõi csoport: a tanácsi rendelet 125e. cikkében meghatározott szervezet, figyelemmel

a 203a. cikk (4) bekezdésében foglaltakra.
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2. Elismerési terv, elismerés iránti kérelem

2. § A zöldség-gyümölcs közös piacszervezésben való részvételhez és támogatás igényléséhez termelõi szervezetként

vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoportként történõ elismerés szükséges. Termelõi szervezetként vagy

zöldség-gyümölcs termelõi csoportként csak e rendeletben, valamint a tanácsi rendeletben és a bizottsági

rendeletben meghatározott feltételeket teljesítõ szövetkezet, vagy jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági

társaság ismerhetõ el. Az elismerési terv elfogadásáról és az elismerés iránti kérelemrõl a miniszter dönt.

3. § (1) Elismerési tervet nyújthat be az a szövetkezet vagy jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, amely

a) taglétszáma legalább tíz termelõ, gazdasági társaság esetén pedig legalább tíz termelõ tagok által jegyzett

üzletrésszel rendelkezik, és

b) a szövetkezet, vagy jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, vagy ezek termelõ tagjainak

bizonylatokkal igazolt, forgalmazható termékeinek értéke az elismerési terv benyújtását megelõzõ egy évben

meghaladta a százötvenmillió forintot.

Az elismerési terv benyújtásakor az a) pont szerinti minimumfeltétel szempontjából azok a termelõk vehetõk

figyelembe, amelyek a szövetkezet vagy a gazdasági társaság által értékesített termékükkel korábban nem voltak

tagjai más zöldség-gyümölcs termelõi csoportnak vagy termelõi szervezetnek.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen, ha a szövetkezet vagy a jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság egy termelõi

szervezettel közös értékesítést valósít meg, és tagjai kizárólag olyan termelõk, amelyek a szövetkezet vagy a gazdasági

társaság által értékesített termékükkel korábban nem voltak tagjai más zöldség-gyümölcs termelõi csoportnak vagy

termelõi szervezetnek, az elismerési terv benyújtásának feltétele, hogy a szövetkezet, vagy a jogi személyiséggel

rendelkezõ gazdasági társaság, vagy ezek termelõ tagjainak bizonylatokkal igazolt, forgalmazható termékeinek értéke

az elismerési terv benyújtását megelõzõ egy évben meghaladja a százmillió forintot. A benyújtás további feltételei

megegyeznek az (1) bekezdésben meghatározott feltételekkel.

(3) Közös értékesítés valósul meg, ha az elismerés hatálya alá tartozó termékek vonatkozásában, figyelembe véve

a tanácsi rendelet 125a. cikk (2) bekezdésében foglaltakat

a) a zöldség-gyümölcs termelõi csoport és a termelõi szervezet közös leányvállalatot hoz létre a közös értékesítés

céljából, vagy

b) a zöldség-gyümölcs termelõi csoport a termelõi szervezeten keresztül értékesíti a tagok által termelt áru legalább

hetvenöt százalékát.

(4) A közös értékesítést addig kell fenntartani, amíg a termelõi csoport bizonylatokkal igazolt, forgalmazott termékeinek

egyéves idõtartamra esõ értéke a százötvenmillió forintot meghaladja.

(5) A termelõi szervezetnek a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben is meg kell felelnie a bizottsági rendelet 26. cikkében

foglaltaknak.

4. § (1) Termelõi szervezetként történõ elismerés iránti kérelmet nyújthat be az a szövetkezet vagy jogi személyiséggel

rendelkezõ gazdasági társaság, amely

a) taglétszáma legalább tizenöt termelõ és gazdasági társaság esetén legalább tizenöt termelõ tagok által jegyzett

üzletrésszel rendelkezik, és

b) a szövetkezet vagy jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság bizonylatokkal igazolt, forgalmazható

termékeinek értéke az elismerési kérelem benyújtását megelõzõ egy évben meghaladta a kettõszázötvenmillió

forintot.

(2) Az elismerés bármely, a tanácsi rendelet hatálya alá tartozó zöldségre, gyümölcsre, gombára, feldolgozóipari céllal

termesztett zöldségre, illetve gyümölcsre, valamint ezek tetszés szerinti csoportjára kérhetõ.

(3) Az elismerési kérelem jóváhagyásának feltétele, hogy a kérelmezõ

a) folyamatosan biztosítson a tagjai részére a piac igényei alapján összeállított ütemezett és ellenõrzött termelési

tervet és termesztési technológiát, valamint ezek végrehajtásához szükséges információs és szaktanácsadási

rendszert

b) rendelkezzen integrált termesztés- és növényvédelemi technológia alkalmazását elõsegítõ ellenõrzött

minõség-tanúsítási rendszerrel, forgalmazási minõségszabványoknak való megfelelést szolgáló minõségi

kézikönyvvel és ezek alkalmazása érdekében tagjai számára biztosítson szaktanácsadási szolgáltatásokhoz való

hozzáférést, valamint az integrált technológia tagok által történõ alkalmazásához szükséges inputanyagokhoz

való szervezett hozzáférést,
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c) a gazdasági ügyek, valamint a kereskedelem irányítására fõmunkaidõben olyan szakembert alkalmazzon, aki

feladatkörének megfelelõen gazdasági vagy kereskedelmi felsõfokú végzettséggel, vagy legalább ötéves

igazolható szakmai tapasztalattal rendelkezik.

5. § (1) A forgalmazható termék értékére vonatkozó, a 3. § (1) és (2) bekezdései, valamint a 4. § (1) bekezdése szerinti

minimumfeltétel szempontjából az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) miatt elszenvedett, a szövetkezet és a jogi

személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság tagja részére az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén

alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007.

(VI. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) vagy a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint

a kárenyhítõ juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet

(a továbbiakban: kárenyhítési rendelet) szerint jogszabály alapján igazolt árbevétel-kiesés mértékét a szövetkezet és

a jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság javára figyelembe kell venni.

(2) A forgalomba hozható termék értékét induló gazdaságok esetén a szövetkezet vagy a jogi személyiséggel rendelkezõ

gazdasági társaság más tagjainak az adott termék vonatkozásában egy hektárra vetített átlagos forgalomba hozható

termék értékének alapulvételével kell megállapítani. Amennyiben más tagok nem rendelkeznek az adott termék

vonatkozásában értékesítési adatokkal, úgy a forgalomba hozható termék értékét a kárenyhítési rendelet alapján

megállapított referenciahozam érték figyelembevételével kell az induló gazdaságra jutó forgalomba hozható termék

értékét megállapítani.

3. Termelõi szervezetek társulása

6. § (1) A termelõi szervezet – a tanácsi rendelet 125c. cikke alapján – más termelõi szervezettel történõ társulással új

szervezetet hozhat létre, amennyiben összesített forgalmazható termékük értéke meghaladja az évi egymilliárd

forintot.

(2) A termelõi szervezetek társulásának – a bizottsági rendelet 34. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen –

a termelõi szervezeteken kívül tagja lehet:

a) zöldség-gyümölcs termelõi csoport,

b) termelõi szervezetek, vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoportok leányvállalata, valamint

c) zöldség-gyümölcs termelõ.

(3) Nem termelõi szervezetek részvétele esetén biztosítani kell, hogy

a) minden termelõi szervezet tag közvetlenül képviselve legyen a szervezet irányításában,

b) a (2) bekezdés szerinti tagok összesített szavazati aránya ne haladja meg a leadható szavazatok harminc

százalékát, valamint

c) a termelõi szervezetek társulása a termelõi szervezetek kezdeményezésére jöjjön létre.

(4) A (2) bekezdés szerinti tagok sem közvetlenül, sem a szervezet irányításában résztvevõ képviselõjük útján nem

szavazhatnak a mûködési programokat érintõ döntésekben.

4. A termelõi szervezetek és a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok szervezeti mûködésére vonatkozó

közös szabályok

7. § (1) A gazdasági társaságként mûködõ termelõi szervezet, és zöldség-gyümölcs termelõi csoport elismerésének feltétele,

hogy alapszabályában, alapító okiratában vagy társasági szerzõdésében (a továbbiakban: létesítõ okirat) rendelkezni

kell arról, hogy a termelõ tagok szavazati aránya csak abban az esetben haladhatja meg a leadható szavazatok harminc

százalékát, amennyiben az nem haladja meg a forgalmazott termék értékéhez való hozzájárulásuk arányát.

A forgalmazott termék értékéhez való hozzájárulás arányának számítása során az elmúlt három év átlaga figyelembe

vehetõ, amennyiben az adott termelõ tag vonatkozásában a szükséges adatok rendelkezésre állnak. A szavazati felsõ

határ tekintetében össze kell számítani a termelõ tag valamint azon termelõ tag vállalkozások szavazati arányát,

amelyben a termelõ tag tulajdonrésszel rendelkezik. Az összeszámítás során a termelõ tag vállalkozás szavazati aránya

valamint a tulajdonos termelõ tag tulajdoni hányadának szorzatát kell figyelembe venni. Egyetlen termelõ tag

szavazati aránya sem haladja meg a leadható szavazatok negyvenkilenc százalékát.

(2) Az elismerés feltételeként a zöldség-gyümölcs termelõi csoport létesítõ okiratának meg kell felelnie a tanácsi rendelet

125a. cikk (1) bekezdés a), b), d) pontjában, valamint (3) bekezdés a), c), d), e), és f) pontjában foglaltaknak.
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(3) Az elismerési terv elfogadásának feltételeként a termelõi szervezetnek és a zöldség-gyümölcs termelõi csoportnak

a létesítõ okiratában az alábbiak szerint kell biztosítania a termelõ tagok demokratikus részvételét a szervezet

irányításában, ellenõrzésében. Az alapító okirat módosításához, a vezetõ tisztségviselõk megválasztásához és

visszahívásához, kötelezettségeket megállapító szabályzatok elfogadásához, valamint pénzügyi hozzájárulás

fizetésének és annak mértékének megállapításához az ülésen megjelent egyenként a szavazatok kevesebb mint öt

százalékával rendelkezõ tagok legalább felének egyetértése szükséges, amennyiben ezen tagok összesített szavazati

aránya nem éri el a leadható szavazatok egyharmadát. A legfõbb döntéshozó szerv ülésén egy tag csak abban az

esetben képviselhet más termelõ tagot, amennyiben erre írásban, a leadandó szavazatra vonatkozó rendelkezés

megjelölésével felhatalmazzák. Kapcsolt vállalkozások, illetve közeli hozzátartozók szavazati aránya nem haladhatja

meg a leadható szavazatok negyvenkilenc százalékát.

(4) A termelõi szervezet engedélye esetén a termelõ tagok termésük, illetve termékeik legfeljebb huszonöt százalékát

közvetlenül a gazdaságukban, illetve azon kívül a fogyasztók személyes szükségleteinek kielégítésére értékesíthetik

abban az esetben, ha errõl az értékesítésrõl hiteles bizonylatokkal rendelkeznek, és ezek alapján hiteles tájékoztatást

adnak a termelõi szervezetnek. A tanácsi rendelet 125a. cikk (2) bekezdés b) és c) pontjának alkalmazási feltételeirõl és

a vonatkozó döntési jogosultságokról az alapító okiratban, vagy annak felhatalmazása alapján kiadott szabályzatban

kell rendelkezni.

(5) A zöldség-gyümölcs termelõi csoportnak és termelõi szervezetnek naprakész tagnyilvántartást kell vezetni, amely

a tagjaik azonosító adatait, regisztrációs számát, termelõi státuszát, tagsággal érintett termékeiket, ezek helyrajzi

számmal azonosított termõterületét és termésmennyiségét, valamint a tagság idõtartamát tartalmazza.

(6) A zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy termelõi szervezet a kilépõ tagja kérelmére – annak kilépését követõen –

igazolja annak az idõszaknak a hosszát, amely alatt a kérelmezõ által megtermelt terméket az értékesített termék

értékének a tanácsi rendelet 103a. cikk szerinti támogatás igénybevétele érdekében történõ meghatározása során

figyelembe vette. Termelõi szervezet korábbi tagja a termelõi szervezettel szemben vállalt kötelezettségek

maradéktalan teljesítését követõ hat hónap elteltével, legkorábban a kilépést követõ év január hónapjának elsõ napját

követõen létesíthet tagsági jogviszonyt zöldség-gyümölcs termelõi csoportban ugyanazon termék vagy termékek

tekintetében A kilépésre vonatkozó, a zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy termelõi szervezet által érkeztetett

írásos bejelentést, gazdasági társaság esetén a kilépést igazoló jegyzõkönyvet, vagy taggyûlési határozatot, és

a termelõi szervezet által kiállított igazolást arról, hogy a tag a termelõi szervezettel szemben vállalt kötelezettséget

mely idõpontban teljesítette, a 12. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen, másolatban meg kell küldeni

a minisztérium részére.

(7) A kilépõ és a belépõ tag termelõi szervezeten vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoporton keresztül forgalomba hozott

termékének értéke tekintetében a tagsági jogviszony fennállása alatt leszállított termék értéke vehetõ figyelembe

a termelõi szervezet és a zöldség-gyümölcs termelõi csoport által forgalmazható vagy forgalomba hozott termék

értékébe.

(8) Amennyiben a kilépési szándék bejelentését követõ hat hónap úgy telt el, hogy ezalatt a tag nem lépett ki és kilépési

szándékának bejelentését sem vonta vissza, vagy a tag az e rendeletben vagy a bizottsági rendeletben, valamint

a létesítõ okiratban foglalt kötelezettségeit a termelõi szervezet vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoport ismételt

felszólítását követõ hatvan napon belül sem teljesíti, úgy kell tekintetni, mint aki kilépett a termelõi szervezetbõl, vagy

zöldség-gyümölcs termelõi csoportból. Ezt a tényt a gazdasági társaságként vagy szövetkezetként mûködõ, vagy

gazdasági társaság vagy szövetkezet meghatározott részeként mûködõ zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy

termelõi szervezet vezetõ tisztségviselõje írásban megállapítja, és a kilépés idõpontjának megjelölésével közli

a zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy termelõi szervezet volt tagjával, valamint a minisztériummal. A termelõi

szervezetbõl, vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoportból kilépett tagnak e rendeletben, valamint a bizottsági és

tanácsi rendeletben meghatározott döntéseknél leadott szavazatát nem lehet figyelembe venni.

8. § (1) A termelõi szervezetnek vagy a zöldség-gyümölcs termelõi csoportnak tagjai lehetnek nem termelõ természetes és

jogi személyek is, azonban e személyek összesített aránya nem haladhatja meg a tagok tíz százalékát és szavazati

arányuk nem lehet több a leadható szavazatok harminc százalékánál.

(2) A termelõi szervezetnek vagy a zöldség-gyümölcs termelõi csoportoknak tagja maradhat az a természetes személy, aki

a zöldség- és gyümölcstermeléssel végleg felhagyott vagy azt átmenetileg szünetelteti. A termelés megszüntetésére

vagy szüneteltetésére vonatkozó szabályokat a termelõi szervezet az alapító okiratában állapítja meg. Ezen nem

termelõ tagokat nem kell figyelembe venni az (1) bekezdésben megállapított arányok tekintetében.

(3) A nem termelõ tagok vezetõ tisztségviselõnek nem választhatók, valamint nem vehetnek részt az elismerési

feltételeket és a mûködési alapot érintõ döntések meghozatalában.
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9. § (1) A termelõi szervezet és a termelõi szervezetek társulása a bizottsági rendelet 23. cikkében meghatározottakra

figyelemmel bármely tevékenységének teljesítésével harmadik felet bízhat meg, ha az elismerés iránti kérelem

benyújtásával egyidejûleg, vagy a kiszervezésre vonatkozó szerzõdés megkötése elõtt hitelt érdemlõen bizonyítja,

hogy ez a célkitûzések, illetve intézkedések megvalósításának megfelelõ módját jelenti.

(2) A kiszervezés feltétele, hogy a kiszervezésre vonatkozó szerzõdés rendelkezéseket tartalmazzon, a kiszervezett

tevékenység megvalósításának fonatosabb követelményeire, a kiszervezett tevékenység végrehajtásának termelõi

szervezet vagy termelõi szervezetek társulása által történõ ellenõrzésének és a kiszervezett tevékenyég elvégzésére

szerzõdésben kötelezettséget vállaló fél beszámoltatásának módjára.

(3) A kiszervezésre vonatkozó szerzõdést a termelõi szervezet, vagy termelõi szervezetek társulása legfõbb döntéshozó

szervének jóvá kell hagynia. A legfõbb döntéshozó szerv által történõ jóváhagyás során a kiszervezett tevékenyég

elvégzésére szerzõdésben kötelezettséget vállaló fél illetve annak képviselõje nem szavazhat.

5. Egyesülés

10. § (1) A termelõi szervezetek és a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok más termelõi szervezetekkel, és zöldség-gyümölcs

termelõi csoportokkal egyesülhetnek. Az egyesülés módja lehet összeolvadás vagy beolvadás.

(2) Egyesülés esetén az elismerési tervet vagy a mûködési programot módosítani kell. Az erre vonatkozó kérelmet

a cégbírósági bejegyzést követõ harminc napon belül kell megküldeni a minisztériumnak.

(3) Ha az egyes zöldség-gyümölcs termelõi csoportok vagy termelõi szervezetek egyesülésére az (1) bekezdés szerint

nincs lehetõség, a jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaságként mûködõ zöldség-gyümölcs termelõi

csoport, vagy termelõi szervezet és a szövetkezeti formában mûködõ zöldség-gyümölcs termelõi csoport, vagy

termelõi szervezet egymással szerzõdést köthet, amelyben vállalják, hogy

a) a szerzõdés létrejöttének napján az átadó zöldség-gyümölcs termelõi csoportban, vagy termelõi szervezetben

nyilvántartott tagok legalább kilencven százaléka igazoltan tagsági viszonyt létesít az átvevõ zöldség-gyümölcs

termelõi csoportban vagy termelõi szervezetben, és

b) a zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy termelõi szervezet státuszából eredõ jogosultságokat az átadó

zöldség-gyümölcs termelõi csoport, termelõi szervezet átengedi, a kötelezettségeket pedig az átvevõ átvállalja,

különös tekintettel a támogatásokból eredõ kötelezettségekre.

(4) A (3) bekezdés szerinti szerzõdés létrejöttéhez a miniszter jóváhagyása szükséges.

6. Eljárási szabályok

11. § (1) Zöldség-gyümölcs termelõi csoportként történõ elismeréshez az elismerési tervet a minisztériumhoz kell benyújtani

egy eredeti példányban papír alapon, valamint elektronikus adathordozón.

(2) A termelõi szervezetként történõ elismerés iránti kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani egy eredeti példányban

papír alapon, valamint elektronikus adathordozón. Az elismerés iránti kérelemben be kell mutatni azokat a tényeket,

amelyek bizonyítják, hogy a szervezet teljesíti a 4. §-ban és a tanácsi rendelet 125b cikkében meghatározott

feltételeket és ezáltal alkalmas az elismerés megszerzésére.

(3) A termelõi szervezetek társulásának elismerése iránti kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani egy eredeti

példányban papír alapon, valamint elektronikus adathordozón. Az elismerési kérelemben be kell mutatni, hogy

a társulás a tagok – a tanácsi rendelet 122. cikk c) pontjában, és a bizottsági rendelet 23. cikkében felsorolt – mely

tevékenységeit, mely termékek vonatkozásában kívánja elvégezni, és ezt milyen hatékonysággal képes megvalósítani.

(4) Ha a benyújtott elismerési terv vagy elismerés iránti kérelem nem felel meg az e rendeletben, valamint a tanácsi és

bizottsági rendeletben foglalt feltételeknek, a miniszter a kérelmezõt hiánypótlásra szólítja fel.

(5) A miniszter a termelõi szervezet, és a termelõi szervezetek társulásának elismerésére és az elismerési terv, a mûködési

program, és ezek módosításainak elfogadására vonatkozó döntését közli a kérelem benyújtójával, és a Mezõgazdasági

és Vidékfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban: MHV) , valamint az elismert termelõi szervezetek, az elismert termelõi

szervezetek társulásai, és a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok listáját negyedévenként a minisztérium honlapján

közzéteszi. A miniszter az elismerési terv, a mûködési program, és ezek módosításainak elfogadásáról szóló döntésével

egyidejûleg az elfogadott terv vagy program továbbá azok módosításainak egy példányát elektronikus adathordozón

megküldi az MVH részére.
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12. § (1) Az elismerés iránti kérelemhez, valamint az elismerési tervhez a következõ okiratokat kell csatolni:

a) a létesítõ okirat cégbírósághoz benyújtott, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt közjegyzõ által hitelesített

másolati példányát,

b) a kérelmezõ cégszerûen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a papír alapon és elektronikus úton benyújtott kérelem

egymással teljes mértékben megegyezõ,

c) a 2. melléklet 1. és 2. táblázata szerinti – kitöltött – adatlapot,

d) a kérelmezõ cégszerûen aláírt nyilatkozatát arról, hogy aláveti magát a tanácsi rendelet szerinti nemzeti és

közösségi ellenõrzéseknek, különös tekintettel a közpénzek megfelelõ felhasználására,

e) a zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy a termelõi szervezet, illetve ezek tagjainak rendelkezésére álló, az áru

begyûjtéséhez, válogatásához, tárolásához, értékesítéséhez szükséges létesítmények, irodahelyiség vagy

a zöldség-gyümölcs termelõi csoport, vagy a termelõi szervezet mûködéséhez szükséges bármilyen, az elismerési

feltételek szempontjából figyelembe vehetõ ingatlan vagy ingóság tulajdonjogának igazolására szolgáló

dokumentumot, vagy, ha a zöldség-gyümölcs termelõi csoportnak vagy termelõi szervezetnek, illetve valamely

tagjának ezekre vonatkozó használati joga áll fenn, az ennek igazolására szolgáló dokumentumot,

f) a termelõi szervezetek társulásának az elismerési kérelemben meghatározott tevékenység végzéséhez szükséges

létesítmények, vagy a mûködéséhez szükséges bármilyen ingatlan vagy ingóság tulajdonjogának vagy használati

jogának igazolására szolgáló dokumentumot,

g) a zöldség-gyümölcs termelõi csoport írásos kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy nem részesült és nem

fog részesülni sem közvetlenül, sem közvetve más közösségi vagy nemzeti finanszírozásban az e rendelet

értelmében támogatásra jogosító tevékenységek tekintetében,

h) termelõi szervezetként történõ elismeréshez a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy képes elõsegíteni a tanácsi

rendelet szerinti környezetbarát eljárások alkalmazását, biztosítani a tagok által megtermelt áru begyûjtését,

tárolását, csomagolását és értékesítését – ideértve a tanácsi rendelet 113. és 113a. cikkében a zöldség és

gyümölcsfélék tekintetében meghatározott forgalmazási minõség szabványoknak való megfelelést –, továbbá

tevékenységük megfelelõ kereskedelmi és költségvetési ügyvitelét,

i) szükség szerint a bizottsági rendelet 61. cikke alkalmazásának bizonyítására szolgáló dokumentumokat,

j) a 4. § (3) bekezdésében megahatározott feltételek teljesülését igazoló dokumentumokat, és

k) a tanácsi rendelet 125k. cikke szerint az ágazatban elismert szakmaközi szervezet elismerési kérelemre vonatkozó,

az elismerést támogató vagy elutasító szakértõi véleményét.

(2) A zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet az elismerést támogató vagy elutasító javaslatát köteles a kérelmezõ

részére, annak a szakmaközi szervezettel fennálló tagsági jogviszonyától függetlenül kiadni az arra irányuló kérelem

beérkezése alapján elvégzett helyszíni szemlét követõ tizenöt napon belül. A zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet

a szakértõi vélemény kiadását követõen kérheti a kérelmezõtõl a helyszíni szemlével összefüggésben felmerült

költségeihez való hozzájárulás megfizetését.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adatlapot elektronikus úton – szerkeszthetõ formában – is meg kell

küldeni a minisztérium honlapján közzétett táblázatok kitöltésével. A nem termelõ tagok vonatkozásában

a 2. melléklet 3. táblázatát, a termelõi szervezetek társulása esetén a 2. melléklet 4. táblázatát kell benyújtani.

A táblázatokat úgy kell kitölteni, hogy a termelés tekintetében a szervezetre vagy annak tagjaira vonatkozó,

a benyújtását megelõzõ teljes év adatait tükrözze.

(4) Az elismerés iránti kérelem, valamint az elismerési terv elbírálásához a miniszter az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül

az elismeréshez szükséges tények bizonyítása érdekében egyéb iratokat (szabályzat, Szervezeti és Mûködési

Szabályzat, ügyrend, szerzõdés) is bekérhet, és helyszíni ellenõrzés lefolytatásáról gondoskodik.

(5) A zöldség-gyümölcs termelõi csoport, a termelõi szervezet, és a termelõi szervezetek társulása köteles az

(1) bekezdésben felsorolt okiratokban, a taglétszámban, valamint a miniszter által jóváhagyott elismerési tervben és

mûködési programban szereplõ adatokban bekövetkezett változásokról, azok bekövetkezésétõl számított tizenöt

napon belül írásban és elektronikus úton értesíteni a minisztériumot.

(6) A termelõi szervezetek társulása legkésõbb minden év február 15. napjáig jelentést küld a minisztérium részére a 11. §

(3) bekezdésében hivatkozott, az elismerés hatálya alá tartozó tevékenység végrehajtásáról.

7. Az elismerési terv végrehajtása

13. § (1) A zöldség-gyümölcs termelõi csoport – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt elismerési terv egy eredeti

példányban papír alapon, valamint elektronikus adathordozón a minisztériumhoz történõ benyújtásával –
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kérelmezheti a miniszter által elfogadott elismerési terv és az abban szereplõ intézkedések, beruházások módosítását.

A módosítás eredményeképpen a jóváhagyott kiadások összege legfeljebb negyven százalékkal csökkenhet.

Folyamatban lévõ végrehajtási szakasz tekintetében a kérelmet legkésõbb harminc nappal az éves vagy a féléves

szakasz befejezése elõtt kell benyújtani. A kérelemnek külön összefoglalót kell tartalmaznia a módosítások

bemutatásáról, indokolásáról és a módosítások hatásáról az elismerési terv végrehajtására, valamint az elismerési

feltételeknek való megfelelésre. A módosított intézkedések, az elismerési idõszaknak megfelelõ éves vagy féléves

szakaszokban történhet. A miniszter a módosítási kérelmekrõl a bizottsági rendelet 47. cikk (4) bekezdése szerint

rendelkezésre álló összegre figyelemmel dönt.

(2) A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok egyesülése esetén a beolvadt szervezet által a beolvadást megelõzõen

forgalomba hozott termék értékét a befogadó szervezet elszámolási idõszakához igazodóan lehet figyelembe venni

a forgalomba hozott termék értékének kiszámításakor, amennyiben az ezen érték alapján járó támogatást

a beolvadást megelõzõen nem igényelték.

(3) Ha egy zöldség-gyümölcs termelõi csoport egy termelõi szervezetbe vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoportba

olvad be és a termelõi szervezet vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoport továbbra is teljesíti a tanácsi rendeletben

foglalt elismerési feltételeket, akkor a bizottsági rendelet 116. cikk (2) bekezdésében hivatkozott szankció a jogutód

szervezet tekintetében nem alkalmazható. A létrejött szervezet a bizottsági rendelet 48. cikk (4) bekezdés második

albekezdésére figyelemmel, a bizottsági rendelet 43. cikk (3) bekezdés b) pontja szerint igényelheti a tanácsi rendelet

103a. cikke szerinti támogatást.

(4) A miniszternek a zöldség-gyümölcs termelõi csoport elismerési kérelmére vonatkozó döntését az elismerési terv

végrehajtását követõ négy hónapon belül meg kell hoznia.

(5) A zöldség-gyümölcs termelõi csoportnak az elismerési terv végrehajtásáról az elismerési terv éves vagy féléves

szakaszainak végét követõ harminc napon belül jelentést kell benyújtania a minisztérium részére, amelyben

bemutatja, hogy az adott évre kitûzött feladatok hogyan teljesültek, a jóváhagyott beruházások miként valósultak

meg. A jelentésben bizonylatokkal igazoltan be kell mutatni az adott idõszakban forgalomba hozott termék értékét és

mennyiségét, valamint adott esetben a tervezettõl való eltérés okait.

8. Mûködési alap

14. § (1) A mûködési alap finanszírozásának módját és a hozzájárulás mértékét kizárólag a termelõi szervezet legfõbb

döntéshozó szerve állapíthatja meg.

(2) A mûködési alap felhasználásának módjáról a termelõi szervezet létesítõ okiratában meghatározott, a tagok

képviseletében eljáró testület dönt. A döntésben nem vehet részt az a tag, akinek a gazdaságában a mûködési alap

felhasználásával beruházás történik, vagy aki a mûködési programban foglalat intézkedés vagy tevékenyég

végrehajtására a termelõi szervezettel saját nevében, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében

szerzõdést köt.

(3) A bizottsági rendelet 51. cikkében hivatkozott referencia idõszak a mûködési program végrehajtásának évét megelõzõ

naptári év. A termelõi szervezet indokolt esetben új mûködési program benyújtásával egyidejûleg eltérõ referencia

idõszak alkalmazását is kérheti a mûködési program teljes idõtartamára.

(4) A termelõi szervezeteknek a mûködési alapokhoz való közösségi hozzájárulásnak, tagjaik hozzájárulásának és

magának a termelõi szervezetnek a hozzájárulásának a következõ évre vonatkozó becsült összegét a mûködési

program elfogadására vonatkozó, vagy a következõ évre vonatkozó módosítási kérelmek benyújtásával egyidejûleg

legkésõbb november 15. napjáig a 3. melléklet 6. táblázatának kitöltésével be kell jelenteni a minisztériumnak.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentést megelõzõ idõszak vonatkozásában a fõkönyvi kivonat alapján

könyvvizsgáló által hitelesített tényadatokat, valamint a hátralévõ idõszakra vonatkozó, a becslésnél figyelembe vett

szempontok bemutatását.

(5) A termelõi szervezet által létrehozott mûködési alap a szervezet által vezetett könyvvitel részét képezi. A mûködési

alap tanácsi rendeletnek megfelelõen történõ felhasználása a termelõi szervezet közvetlen gazdasági érdekeit

szolgálja, és mint ilyen gazdasági tevékenységét szolgáló alaptevékenységének részét képezi.

(6) A mûködési alaphoz tartozó gazdasági eseményeket úgy kell könyvelni, hogy egyértelmûen megállapítható legyen,

hogy azok a mûködési alap, és a mûködési program mely intézkedéséhez kapcsolódnak. A mûködési alapot külsõ

könyvvizsgáló évente megvizsgálja, ellenõrzi és hitelesíti annak kiadásait és bevételeit.

(7) A mûködési alap támogatásáról a mûködési programban foglalt intézkedések végrehajtását követõen, a bizottsági

rendelet 69. cikke alapján benyújtott támogatási kérelem alapján az MVH dönt.
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9. Mûködési program

15. § (1) A közösségi pénzügyi támogatáshoz a mûködési programot egy eredeti példányban papír alapon, valamint

elektronikus adathordozón legkésõbb annak végrehajtását megelõzõ év szeptember 15. napjáig kell benyújtani

a minisztériumhoz.

(2) A termelõi szervezetek társulása elismerési kérelmével egyidejûleg vagy az elismerést követõen teljes vagy részleges

mûködési programot nyújthat be a minisztériumhoz. Ezzel egy idõben a termelõi szervezetek társulását alkotó

termelõi szervezeteknek be kell nyújtaniuk mûködési programjuknak a termelõi szervezetek társulása teljes vagy

részleges mûködési programja által érintett területére vonatkozó módosítási kérelmét is.

(3) A mûködési programot, a részleges mûködési programot és ezek módosítását a Nemzeti Stratégia

figyelembevételével az 5. mellékletben szereplõ feltételeknek megfelelõen, a 7. mellékletben meghatározott

formanyomtatványon, a bizottsági rendeletben elõírtak figyelembevételével kell benyújtani a minisztériumhoz.

A mûködési program részeként részletesen be kell mutatni a tevékenységek végrehajtását igazoló dokumentáció

tervezett formáját és tartalmát.

(4) A mûködési programoknak tartalmazniuk kell kettõ vagy több, a tanácsi rendelet 103c. cikk (3) bekezdésének

megfelelõ környezetvédelmi intézkedést, vagy a mûködési programok kiadásainak legalább 10%-át

környezetvédelmi intézkedésekre kell fordítani. A környezetvédelmi intézkedéseknek meg kell felelniük

a 6. mellékletben szereplõ elõírásoknak.

(5) A termelõi szervezet – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt mûködési program egy eredeti példányának

papír alapon, valamint elektronikus adathordozón történõ benyújtásával – legkésõbb december 15. napjáig

kérelmezheti a miniszter által jóváhagyott mûködési program legutolsó hatályos változatának és a mûködési alapnak

az év közben történõ módosítását. A mûködési alap az év közben történõ módosítás, vagy részleges végrehajtás

eredményeképpen legfeljebb az eredetileg jóváhagyott összeg negyven százalékával csökkenhet, azonban

a mûködési alap mértéke és az egyes intézkedések keretösszege a módosítás eredményeképpen nem lehet kisebb,

mint a módosítást megelõzõen benyújtott részleges kifizetési kérelemben intézkedésenként elszámolt kiadások

összege. A kérelemnek külön összefoglalót kell tartalmaznia a módosítások bemutatásáról, indokolásáról és

a módosítások hatásáról a mûködési programban megfogalmazott célkitûzések megvalósulására.

(6) A termelõi szervezet – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt mûködési program egy eredeti példányának

papír alapon valamint elektronikus adathordozón történõ benyújtásával – legkésõbb november 15. napjáig

kérelmezheti a miniszter által jóváhagyott mûködési program legutolsó hatályos változatának és a mûködési alap

következõ évre vonatkozó módosítását. A kérelemnek külön összefoglalót kell tartalmaznia a módosítások

bemutatásáról, indokolásáról és a módosítások hatásáról a mûködési programban megfogalmazott célkitûzések

megvalósulására.

(7) A miniszter jóváhagyása nélkül lehet módosítani a mûködési programban foglalt tevékenységek technikai

paramétereit, kapacitását és költségeit, valamint az intézkedések költségvetését az intézkedésre eredetileg

a mûködési program teljes idõtartamára jóváhagyott költségvetés legfeljebb tíz százalékáig úgy, hogy ezáltal

a mûködési alap mértéke nem változhat. Az e bekezdés szerinti mûködési program módosítást, legkésõbb az érintett

naptári év december 31. napjáig be kell jelenteni a minisztériumnak.

(8) Egyesülés esetén a mûködési program év közben úgy módosítható, hogy a mûködési alap nagysága elérje

az egyesüléssel létrejött szervezet referencia idõszaka alapján lehetséges legnagyobb mértéket. Egyesülés esetén

a mûködési programok módosítás útján történõ egyesítése iránti kérelemhez csatolni kell azon dokumentumokat,

amelyekkel a módosítás okát, jellegét és következményeit ismertetik.

(9) A termelõi szervezet, és a termelõi szervezetek társulása a mûködési program, valamint a részleges mûködési program

tárgyévi végrehajtásáról a tárgyévet követõ február 15-éig – figyelemmel a bizottsági rendelet 96. cikkében

foglaltakra – a bizottsági rendelet VIII. mellékletében meghatározott mutatók – a minisztérium által honlapján

közzétett formanyomtatványok kitöltése útján történõ – megadásával és szöveges értékeléssel éves jelentést nyújt be

a minisztériumnak, és az MVH-nak a mûködési alap éves támogatására vonatkozó kérelemhez csatolva.

10. Válságmegelõzés és -kezelés

16. § A termelõi szervezetek, és azok társulásai mûködési programjaik keretében a tanácsi rendelet 103c. cikk

(2) bekezdésében felsorolt válságmegelõzési és -kezelési eszközök közül a promóció és kommunikációt, a képzést,

a piacról való árukivonást, a be nem takarítást és a betakarítási biztosítást alkalmazhatják.
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11. Promóció és kommunikáció a válságmegelõzés és -kezelés érdekében

17. § (1) A bizottsági rendelet 86. cikke alkalmazásában a folyamatban lévõ promóciós és kommunikációs fellépések

kiegészítéseként alkalmazható promóciós és kommunikációs intézkedések a következõk:

a) kiadványok szerkesztése, készíttetése, terjesztése,

b) reklámtevékenység,

c) együttmûködés a kiskereskedelemmel a fogyasztás ösztönzése céljából,

d) egyéb, a termelõi szervezet által bemutatott és a minisztérium által a mûködési program részeként jóváhagyott

promóciós és kommunikációs eszköz, amely a válságmegelõzés és -kezelés célját szolgálja.

(2) A mûködési programnak tartalmaznia kell egy akciótervet, amely magában foglalja, hogy a válsághelyzet megelõzése,

illetve kezelése érdekében a termelõi szervezet az (1) bekezdésben felsorolt promóciós és kommunikációs

intézkedések közül melyeket kívánja alkalmazni.

(3) A mûködési programban meg kell határozni az egyes intézkedések alkalmazásának célját és részletes leírását,

a felmerülõ költségtípusokat tételesen, a közvetíteni kívánt fõbb üzenettípusokat, továbbá az alkalmazásuktól várható

eredményeket.

(4) A válságmegelõzés és -kezelés érdekében végzett promóciónak és kommunikációnak elsõsorban

a keresletnövekedést és a fogyasztásbõvülést kell szolgálnia.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekhez kapcsolódóan az intézkedések megvalósítása érdekében kötött

szerzõdések keretében felmerülõ, a (3) bekezdésnek megfelelõen elfogadott költségtípusok támogathatóak.

(6) Amennyiben a válságmegelõzés és -kezelés érdekében alkalmazott fogyasztásösztönzõ marketing és promóciós

intézkedés keretében, egy legfeljebb kilenc napos idõszakban, a termelõi szervezet által forgalmazott adott termék

mennyisége legalább huszonöt százalékkal meghaladja az intézkedést közvetlenül megelõzõen, azzal megegyezõ

idõtartam alatt forgalmazott termékmennyiséget, úgy az intézkedés keretében értékesített terméket alkotó zöldség

és gyümölcsfélék beszerzési átlagára és a megelõzõ, megegyezõ idõtartam alatt értékesített termékmennyiség

beszerzési átlagára közötti árkülönbözet és az intézkedés által érintett idõszakban forgalmazott mennyiség szorzata az

intézkedés végrehajtása tekintetében jogosult költségként elszámolható kiadásnak minõsül.

12. Képzés a válságmegelõzés és -kezelés érdekében

18. § (1) A bizottsági rendelet 87. cikke alkalmazásában a következõ témákban végezhetõk képzések:

a) kereskedelmi minõségszabványok és azok ellenõrzése,

b) minõségirányítási rendszerek kiépítése és alkalmazása,

c) fogyasztói igények változása és az azoknak megfelelõ termék-elõállítás,

d) környezettudatos termelési és áruvá készítési módszerek,

e) a piaci viszonyokat figyelembe vevõ termeléstervezés.

(2) A mûködési programnak tartalmaznia kell egy képzési tervet, amely magában foglalja, hogy a válsághelyzet

megelõzése, illetve kezelése érdekében a termelõi szervezet az (1) bekezdésben felsorolt képzési intézkedések közül

melyeket kívánja alkalmazni.

(3) A mûködési programban meg kell határozni az egyes intézkedések alkalmazásának célját és részletes leírását,

a felmerülõ költségtípusokat, a képzésben résztvevõk körét, a képzés várható idõtartamát, a képzésen tanultak

hasznosulásának várható mértékét, továbbá a tanultak alkalmazásától várható eredményeket.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekhez kapcsolódóan az intézkedések megvalósítása érdekében kötött

szerzõdések keretében felmerülõ, a (3) bekezdésnek megfelelõen elfogadott költségtípusok támogathatók,

amennyiben a képzések végrehajtása az annak tartalmát bemutató írásbeli dokumentumok és a képzéseken történt

részvételt tanúsító jelenléti ívek alapján igazolt.

13. Piacról történõ árukivonás a válságmegelõzés és -kezelés érdekében

19. § (1) A piacról kivont árut a tanácsi rendelet 103d. cikk (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott rendeltetéseknek

megfelelõen, valamint állatokkal történõ feletetés céljából lehet felhasználni.

(2) A bizottsági rendelet XI. mellékletében fel nem sorolt termékek esetében a támogatás legnagyobb mértékét

a miniszter a mûködési program jóváhagyása során egyedileg állapítja meg, figyelembe véve a termelõi árak és

a bizottsági rendelet XI. mellékletében felsorolt támogatási szint átlagos arányát.
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(3) A termelõi szervezetek a piacról történõ kivonási szándékukról szóló, a bizottsági rendelet 78. cikkében hivatkozott

értesítést az MVH által közleményben rendszeresített nyomtatványon, a kivonás idõpontját legalább öt nappal

korábban beérkezõen megküldik az MVH-hoz. Az értesítésnek tartalmaznia kell a kivonás alá vont termékek jegyzékét,

az érintett termékek becsült mennyiségét, tervezett rendeltetését, és annak a helynek a megjelölését, ahol a kivonási

mûveleteknek a bizottsági rendelet 108. cikkében meghatározott elsõfokú ellenõrzése megtörténhet. Az értesítéshez

mellékelni kell egy, a gyümölcs és zöldség ellenõrzésérõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott megyei

kormányhivatalok növény és talajvédelmi igazgatósága által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a kivont

termékek megfelelnek az alkalmazandó forgalmazási elõírásoknak. A kivonásra csak munkanapokon kerülhet sor.

(4) Az MVH a bizottsági rendelet 108. cikkében meghatározott elsõ fokú ellenõrzéseket a kivonásra bejelentett ingyenes

szétosztásra szánt mennyiségek legalább harminc százalékának vonatkozásában végzi. Az MVH az ellenõrzések

végrehajtását követõen, a feltételek teljesítése esetén engedélyezi a kivonási mûveletet.

(5) A piacról történõ árukivonás intézkedés alkalmazása esetén támogatás csak akkor igényelhetõ, ha a piacról kivont áru

– ingyenes szétosztás esetén az MVH által jóváhagyott – fogadó szervezet részére történõ átadása a termelõi szervezet

és az átvevõ intézmény között kötött, az áru átadásának technikai feltételeirõl szóló megállapodás alapján történik.

20. § (1) A kivont termékek ingyenes szétosztásához kapcsolódóan – az MVH által közleményben közzétett felhívás alapján –

jóváhagyási kérelmet nyújthatnak be:

a) a büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésérõl szóló IM rendeletben felsorolt büntetés-végrehajtási intézetek,

b) a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény alapján nyilvántartásba vett oktatási intézmények,

c) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról

szóló kormányrendelet alapján mûködési engedéllyel rendelkezõ egészségügyi intézmények.

(2) Az ingyenes szétosztásban való részvételhez kapcsolódóan benyújtott jóváhagyási kérelemben meg kell adni:

a) a szállítható termékek körét,

b) a teljesítés helyszínét,

c) a szétosztott termékben részesülõk maximális számát, és

d) a szállítható termék minimális, illetve maximális mennyiségét (kilogrammban, illetve darabszámban).

(3) Az ingyenes szétosztásban való részvétel jóváhagyásának feltétele, hogy a termelõi szervezet és az átvevõ intézmény,

illetve szervezet az áru átadásának technikai feltételeirõl írásbeli megállapodást kössön.

(4) A szétosztásban részesülõ szervezeteknek kötelezettséget kell vállalniuk a kivont termékek tárolására és szétosztására,

valamint a bizottsági rendelet 83. cikkében foglaltak betartására.

(5) Az MVH az ingyenes szétosztásban részt vevõ intézmények adatait az erre vonatkozó kérelmük elfogadását követõ

tizenöt napon belül közzéteszi.

14. Be nem takarítási intézkedés alkalmazása a válságmegelõzés és -kezelés érdekében

21. § (1) A termelõi szervezetek a mûködési programjuk keretében be nem takarítási intézkedést a bizottsági rendelet

84. cikkében foglalt feltételekkel szerepeltethetnek.

(2) A bizottsági rendelet 85. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az intézkedés keretében támogatható termékek listáját

a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A termelõi szervezeteknek a be nem takarítási mûvelet alkalmazására vonatkozó szándékukról a bizottsági rendelet

85. cikk (2) bekezdésében hivatkozott elõzetes értesítést kell benyújtaniuk az MVH által rendszeresített és a honlapján

közleményben közzétett formanyomtatványon. Az elõzetes értesítésnek tartalmaznia kell az intézkedés által érintett

termék és területnagyság meghatározására, és az intézkedés végrehajtása helyszínének és idõpontjának

azonosítására alkalmas adatokat. Az értesítést legkésõbb öt nappal az adott termék betakarítási periódusát

megelõzõen kell megküldeni az MVH-hoz.

(4) Az igényelhetõ legmagasabb támogatási összegeket a miniszter a bizottsági rendelet 85. cikk (4) bekezdés b) pontja

alapján a mûködési programban – a bizottsági rendelet 85. cikk (3) bekezdés második albekezdése alkalmazása esetén

az intézkedés végrehajtását követõ hat hét termésmennyiségének vonatkozásában – 1 hektárra vetítve határozza

meg.

(5) A mûködési programban szerepeltethetõ be nem takarítási intézkedések:

a) denaturálás,

b) talajba történõ bedolgozás (a bejelentett területen lévõ termés lekaszálása, beszántása, betárcsázása, leégetése,

valamint egyéb más intézkedés a be nem takarítás elvégzésére),
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c) egyéb, a termelõi szervezet által megfelelõen indokolt és a miniszter által a mûködési program részeként

jóváhagyott intézkedés, amely a válságmegelõzést és -kezelést szolgálja.

(6) A be nem takarítási intézkedés alapján csak abban az esetben vehetõ igénybe támogatás, ha a bejelentett terület

vonatkozásában az MVH a helyszíni ellenõrzés során is megállapítja az intézkedés alkalmazásával összefüggõ

szabályok maradéktalan betartását.

15. Betakarítási biztosítás

22.§ A bizottsági rendelet 89. cikkére figyelemmel azon mezõgazdasági biztosítások díja foglalható be a mûködési

programba,

a) amelyet a miniszter a mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló

törvény alapján elõzetesen jóváhagyott, és

b) amely megfelel a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeirõl szóló miniszteri

rendelet által megállapított, a díjtámogatásban részesíthetõ mezõgazdasági biztosítási szerzõdés általános

feltételeinek, és

c) amelyet a termelõ tagok, mint biztosítottak javára a termelõi szervezet, mint szerzõdõ fél köt meg.

16. Adatszolgáltatás

23. § (1) A tanácsi rendeletben foglaltak megvalósulása érdekében a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok, illetve a termelõi

szervezetek kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni

a) tagjainak a tulajdonában, illetve használatában lévõ, a tagsági jogviszony által érintett termõterületérõl,

termelésérõl (megye, település, helyrajzi szám, összes terület, zöldség- és gyümölcstermelés területe hektárban

két tizedes pontossággal, fedett és szabadföldi területek mérete hektárban, várható, és tényleges

termésmennyiség növényfaj szerinti bontásban), és

b) a megtermelt áru értékesítésérõl (friss áruként belföldre és exportra történõ értékesítés, tagi értékesítés, más

termelõi szervezeten vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoporton keresztül történõ értékesítés, feldolgozás,

feldolgozóiparnak történõ értékesítés, betárolt áru mennyisége, árukivonás mennyisége és minõsége szerinti

bontásban).

(2) A termelõi szervezet vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoport az (1) bekezdésben, valamint a 7. § (5) bekezdésében

részletezett szempontok szerinti nyilvántartásról a tárgyévet követõ február 15. napjáig köteles a minisztériumot

írásos és elektronikus formában is a 2. melléklet 1–3. táblázatának, valamint a 3. melléklet 1–5. táblázatának

megfelelõen – a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatvány kitöltésével és szerkeszthetõ formátumban

való megküldésével – tájékoztatni.

(3) A bizottsági rendelet 148. cikkének alkalmazásában a tagoknál bekövetkezett a tagok részére a vis maior vagy

a kárenyhítési rendelet alapján igazolt vis maior eseményt legkésõbb a zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy

termelõi szervezet a 11. § (1)–(3) bekezdése, valamint a bizottsági rendelet 45. cikke szerinti kérelmével, vagy a 13. §

(5) bekezdése, valamint a 14. § (4) bekezdése szerinti jelentéssel, vagy a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásával egy

idõben kell bejelenteni. A vis maior rendelet szerinti vis maior bejelentési kötelezettség a zöldség-gyümölcs termelõi

csoport, illetve a termelõi szervezet tagjai által termelt árut érintõ vis maior események esetében a zöldség-gyümölcs

termelõi csoportot, illetve termelõi szervezetet terheli, amennyiben az elháríthatatlan külsõ ok miatt kiesett

árumennyiség figyelembevételét e rendelet vagy a bizottsági rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése

szempontjából a termelõi csoport, illetve termelõi szervezet által forgalmazható vagy forgalomba hozott termék

értékének meghatározásával összefüggõen kezdeményezik.

17. Finanszírozás

24. § (1) A termékértékesítéshez tartozó gazdasági eseményeket úgy kell könyvelni, hogy egyértelmûen elkülöníthetõ legyen

az elismerés alá tartozó termékek esetében a tagok és a nem tagok által termelt termékek mennyisége, azok

értékesítésébõl származó árbevétel, valamint az egyéb árbevétel. A forgalmazott termék értékébe történõ beszámítás

szempontjából a számla teljesítésének idõpontja a mérvadó.

(2) A termelõi szervezetek és a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok a forgalomba hozott termék értékébe

a melléktermékek értékét beszámíthatják.
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(3) Ha a termelõi szervezet, vagy a zöldség-gyümölcs termelõi csoport központosított begyûjtõ vagy csomagoló pontjai

és elosztási pontja között legalább kétszáz kilométer távolság van, úgy a két pont között szállított áru vonatkozásában

a forgalomba hozott termék értékének számításakor a számlán szereplõ értéket négy tized százalékkal csökkenteni

kell.

(4) A termelõi szervezetek a mûködési alap támogatásának részleges kifizetését igényelhetik.

(5) Az elfogadott mûködési programmal és mûködési alappal rendelkezõ termelõi szervezetek részére nemzeti

támogatás nyújtható a mûködési program finanszírozására, amely nem haladhatja meg a tagok valamint a termelõi

szervezet által befizetett hozzájárulás nyolcvan százalékát.

(6) A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok létrejöttének ösztönzése és adminisztratív mûködésük elõsegítése

érdekében a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nemzeti támogatás nyújtható. Az

elismerési tervben szereplõ tevékenységekhez nyújtható – a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdés b) pontjában

meghatározott – nemzeti támogatás mértéke legalább öt százalék, de legfeljebb huszonöt százalék lehet.

A tevékenység megvalósításának értékét olyan arányban lehet figyelembe venni, amilyen mértékig az elismerési

feltételeknek való megfelelést szolgálja.

(7) A nemzeti forrásból nyújtott támogatásokról külön jogszabály rendelkezik.

(8) Az MVH a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdése, valamint 103d. cikkének alkalmazása során meghozott

határozatokat a minisztériumnak is megküldi.

18. Ellenõrzés, jogkövetkezmények

25. § (1) A bizottsági rendelet 104. és 111. cikkében hivatkozott helyszíni szemle, helyszíni ellenõrzés és adminisztratív

ellenõrzés elvégzésérõl ideértve a bizottsági rendelet 44. cikkében foglalt feltétel teljesülésének az ellenõrzését is,

a miniszter – szükség esetén szakértõk bevonásával – gondoskodik. Más, a bizottsági rendeletben meghatározott

ellenõrzéseket az MVH végzi. A bizottsági rendelet 107. cikkében meghatározott, valamint a 106. és 112. cikk

keretében végzett ellenõrzés során az elismerési feltételeknek való megfelelés tekintetében tett megállapításokat is

tartalmazó dokumentum egy másolati példányát meg nem felelõség, vagy szabálytalanság gyanúja esetén az MVH

megküldi a minisztérium részére.

(2) Amennyiben az Európai Mezõgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által

végzett vizsgálatáról szóló 2008. május 26.-i 485/2008/EK Tanács rendeletnek megfelelõen elvégzett az Európai

Mezõgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegébõl történõ kifizetések utólagos ellenõrzésérõl szóló

23/2004. (IV. 22.) PM rendelet alapján az MVH részére megküldött vizsgálati jegyzõkönyv az elismerési feltételek

megszegésével kapcsolatos megállapításokat tartalmaz, úgy az MVH a jegyzõkönyvet nyolc napon belül megküldi

a minisztérium részére. Az elismerési feltételek megszegésével kapcsolatos ügyben a minisztérium által hozott

döntésig az MVH a jegyzõkönyvvel érintett ügyben folyatatott eljárását felfüggeszti.

(3) Az elismerési feltételek megszegésével – ideértve az elismerési terv végre nem hajtását, késedelmes végrehajtását –,

valamint a bizottsági rendelet 115. cikkében meghatározott csalással kapcsolatos jogkövetkezményeket a miniszter,

valamint ezek alapján a támogatások folyósításának felfüggesztése, vagy a korábban már folyósított támogatási

összeg visszakövetelése vonatkozásában pedig az MVH alkalmazza.

(4) Az elõzetes elismeréshez kapcsolódó elismerési terv éves teljesítésének, valamint a termelõi szervezetekre és

a zöldség-gyümölcs termelõi csoportokra vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés és az azokban foglalt

kötelezettségek teljesítésének adminisztratív úton történõ ellenõrzésérõl valamint, azon termelõi szerezetek

vonatkozásában, amelyek nem rendelkeznek mûködési programmal, illetve nem nyújtanak be támogatási kérelmet,

az elismerési követelményeknek való megfelelés ellenõrzésérõl, ideértve a helyszíni szemlét is a miniszter

gondoskodik.

(5) A bizottsági rendeletben foglalt esetekben, továbbá az elismerési terv végre nem hajtása, vagy késedelmes

végrehajtása esetén a miniszter dönt az elismerés ideiglenes felfüggesztésérõl vagy az elismerés visszavonásáról.

(6) Ha egy zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy termelõi szervezet az e rendeletben, valamint a tanácsi rendeletben

és a bizottsági rendeletben szabályozott jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeinek nem vagy nem megfelelõen

tesz eleget, az elismerése felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg e kötelezettségeit hiánytalanul nem teljesíti.

(7) A miniszter az elismerés felfüggesztésérõl vagy visszavonásáról szóló határozatát az MVH-nak is megküldi.

(8) A termelõi szervezetként való elismerés visszavonása esetén a visszavonás idõpontját megelõzõ öt évben a tanácsi

rendelet 103a. cikk, valamint végrehajtás alatt lévõ mûködési program esetén a tanácsi rendelet 103d. és 103e. cikke

alapján nyújtott támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
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(9) Amennyiben a termelõi szervezet a 15. § (10) bekezdésében meghatározott jelentését nem vagy nem megfelelõen

küldi meg, részére támogatás addig nem fizethetõ ki, amíg a jelentés megküldésre nem kerül és az a hivatkozott formai

és tartalmi követelményeknek eleget nem tesz.

19. Záró rendelkezések

26. § A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 9.§ (5) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az ügyfélnek beruházás pénzügyi rendezését, használatba vételét, üzembe helyezését, illetve tulajdonba

kerülését igazoló dokumentumokat legkésõbb a (3) bekezdésben biztosított ügyintézési határidõ letelte elõtt egy

hónappal kell az MVH részére benyújtania, azzal, hogy a pénzügyi rendezésnek eddig az idõpontig kell megtörténnie,

valamint a fenti dokumentumok megszerzéséhez szükséges legelsõ hatósági eljárás megindítását az (1) bekezdés

szerinti támogatási kérelem benyújtását megelõzõen kérelmezni kell. Az igazoló dokumentumok benyújtására nyitva

álló határidõ jogvesztõ.”

27. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésekor már elismert termelõi szervezet, termelõi szervezet társulása vagy zöldség-gyümölcs

termelõi csoport vonatkozásában a 3., 4., 6. §-ban, valamint a 7. § (1) és (3) bekezdésében és 9. §-ban foglalt

rendelkezéseket 2013. július 1-jétõl kell alkalmazni.

20. Az Európai Unió jogának való megfelelés

28. § Ez a rendelet

a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre

vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló 2007. október 22-i

1234/2007/EK tanácsi rendelet),

b) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és

feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i

543/2011/EK bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

29. § Hatályát veszti

a) a zöldség-gyümölcs termeli csoportok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.)

FVM rendelet azzal, hogy e rendelet hatálybalépésekor már elismert termelõi szervezet, termelõi szervezet

társulása vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoport vonatkozásában a zöldség-gyümölcs termeli csoportok és

termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 4–6. §-ának, 7. § (1) és

(3) bekezdésének, valamint 9. §-ának rendelkezéseit 2013. június 30-ig alkalmazni kell;

b) a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 7.§ (2) bekezdése.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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(NÉV) 
 

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS  
TERMEL I CSOPORT 

 
(.................................................)  

Székhely 
 

EL ZETES ELISMERÉSI TERVE 
A ....................-.................... ID SZAKRA 

 
készült 

 
Összefoglaló 

 
Alapelvek 
 
Tagság 
 
Árualap 
 
Vev k 
 
Értékesíthet  termék értéke 
 
M ködési hozzájárulás 
 
Zárszó 
 

Az elismerést kér  szervezet adatai 
 

 A B 

1 
Zöldség-gyümölcs 
termel i csoport neve: 

  

1.1 Székhely 
1.1.1 megye:   
1.1.2 irányítószám:   
1.1.3 helység:   
1.1.4 utca, házszám:   
1.2 Telephelyek 
1.2.1 megye:   
1.2.2 irányítószám:   
1.2.3 helység:   
1.2.4 utca, házszám:   
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1.3 Vezet  neve: 
1.3.1 beosztása:   

1.3.2 
telefonszáma 

(körzetszámmal): 
  

1.3.3 faxszáma:   
1.4 Kapcsolattartó neve: 
1.4.1 beosztása:   

1.4.2 
telefonszáma 

(körzetszámmal): 
  

1.4.3 faxszáma:   
1.4.4 e-mail címe:   

 
Tagsági adatok 
 

 
A 
 B 

1 Termel  tagok száma:   

2 
Ebb l: Természetes személy:   

Jogi személy:   
Jogi személyiséggel nem rend. gazd. társaság:   

 
Azonosító adatok 
 

 A B 
1 Alapítás id pontja (év, hó, nap):   
2 Adóalanyiság:   
3 Adószám (8+2+1 jegy ):   
4 Statisztikai jelz szám:   
5 Könyvvezetés módja:   
6 Gazdálkodási forma kód és 

megnevezés: 
  

7 Cégbírósági bejegyzés száma:   
8 Számlavezet  pénzintézet neve:   
9 Számlaszáma:   
10 Regisztrációs szám:   
 
 

A terv id tartama naptári évek szerint 
 

El zetes elismerési terv id tartama: 
El zetes elismerési terv végrehajtásának kezdete: 

Elismerés tervezett id pontja: 
 

Az elismerés kategóriája és típusa 
 
Elismerési termékkör: 
Értékesítés módja: Önállóan / Közös értékesít  szervezet létrehozásával … a termel i szervezettel 
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A kezdeti helyzet leírása és annak évenkénti változása 

 
A vállalkozás általános bemutatása és adatai, tagok adatai 
 
A tagok területi megoszlása 
A tagok tulajdonosi jogviszonyai 
Az üzletrész, részjegy 
A tagok által m velt területek 
Az árualap 
A piaci kapcsolatok 
A vev partnerek 
 
A vállalkozás szervezeti felépítése, foglalkoztatottak 
 
A zöldség-gyümölcs termel i csoport humáner forrás ellátottsága 
 

 A B C D E 
1.1 ÁLLANDÓ MUNKAER  
1.2 pozíció 

megnevezése 
végzettség létszám munkaid  munkaköri 

feladat 
1.3      
1.4      
2 Összesen  
3.1 SZEZONÁLIS MUNKAER  
3.2 pozíció 

megnevezése 
 létszám munkaid  munkaköri 

feladat 
3.3      
3.4      
4 Összesen  

 
A szervezet adminisztrációs rendszere, pénzügyi szabályozása és pénzügyi helyzete 
 
Helyben végzett pénzügyi-számviteli és adminisztrációs tevékenység 
– Tagnyilvántartási rendszer: 
– Szerz dés-nyilvántartási rendszer: 
– Jelentések és dokumentációk: 
– Szabályzatok: 
Könyvel irodán végzett pénzügyi-számviteli tevékenység 
A tagok tevékenységének elkülönítése (tagi forgalom, nem tagi forgalom, pályázati bevételek, 
támogatások) 
A szervezet pénzügyi helyzete: 
A termékek átvételének finanszírozása: 
Az értékesítés finanszírozása: 
 
A vállalkozás eszközállománya 
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Az elismerés megszerzése érdekében végrehajtandó intézkedések, 

a fejlesztési terv 
 
A tagok számára az árubegy jtési, tárolási, csomagolási és értékesítési feltételek biztosítása 
(támogatott beruházások) 
 
I. Jelenlegi állapot: 
 
II. Évenkénti fejlesztési és intézkedési terv: 
Az els  terv évi beruházási tervek részletezése: 
A második terv évi beruházási tervek részletezése: 
A harmadik terv évi beruházási tervek részletezése: 
A negyedik terv évi beruházási tervek részletezése: 
Az ötödik terv évi beruházási tervek részletezése: 
 
A tervezett h t házak és gépsorok kapacitás-kihasználtságának bemutatása 
 
A beruházások finanszírozásának alapja 
 
Megfelel  szint  gazdasági és pénzügyi irányítás bemutatása 
 
I. Jelenlegi állapot: 
 
II. Évenkénti fejlesztési és intézkedési terv: 
Megfelel ség, F bb funkciók (Termeltetés, Áruátvétel, Értékesítés, Pénzügy) 
Tevékenység- és dokumentumjegyzék 
 
Kereskedelmi/értékesítési stratégia, forgalmazási módszerek, promóció 
 
I. Jelenlegi állapot: 
 
II. Évenkénti fejlesztési és intézkedési terv: 
Az értékesítés felfutásának (értékesítési volumen emelkedésének) alapja 
 
Környezetbarát módszerek alkalmazása 
I. Jelenlegi állapot: 
II. Évenkénti fejlesztési és intézkedési terv: 
 
M ködéshez szükséges (alkalmazotti) létszámszint kialakítása 
I. Jelenlegi állapot: 
II. Évenkénti fejlesztési és intézkedési terv: 

 
 

A célkit zések megvalósítása érdekében végrehajtandó intézkedések 
Termelési költségek csökkentése, termel i árak stabilizálása 
Termelés megszervezése (fajtahasználat, termesztéstechnológiai ajánlások) 
Min ségfejlesztési célkit zések és megvalósításuk eszközei 
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1. táblázat 

Adatlap az elismerési tervhez 
  

 Termelés 
1   I. év II. év  III. év  IV. év  V. év  

2 

terü-let men
nyi-
ség 

értékesítet
t termék 

nettó 
árbevétele 

(1)  

terü-
let 

mennyi-
ség 

értékesítet
t termék 

nettó 
árbevétele 

(1)  

terüle
t  

mennyi
-ség 

értékesítet
t termék 

nettó 
árbevétele 

(1)  

ter
ü-
let

men
nyi-
ség 

értéke-
sített 

termék 
nettó 

árbevé-
tele (1) 

terü-
let 

meny-
nyiség 

értéke-sített 
termék nettó 
árbevétele 

(1) 

3 
(ha) (t) (ezer Ft) (ha) (t) (ezer Ft) (ha)  (t) (ezer Ft) (h

a) 
(t) (ezer Ft) (ha) (t) (ezer Ft) 

4 
Tagi term terület 
összesen (2) 

                              

4.1 

  tagi 
zöldségterm  
terület 
összesen 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

4.1.0.1 
  eze

n 
bel
ül 

szabad
földi                               

4.1.0.2 
fedett 

                              

4.1.1.1 

  zöldségter
m  terület 
termékenk
ént (3)                               

4.1.1.1.1 
  eze

n 
bel
ül 

szabad
földi                               

4.1.1.1.2 
fedett 

                              

4.2 

  tagi 
gyümölcsterm

 terület 
összesen                               

4.2.0.1 
  eze

n 
bel
ül 

ültetvé
ny (4)                               

4.2.0.2 
szabad
földi                               
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egy- 
vagy 
többév
es 
kultúra 
(5) 

4.2.0.3 
fedett 
(6)                               

4.2.1.1 

  gyümölcste
rm  terület 
termékenk
ént (3)                               

4.2.1.1.1 
  

eze
n 
bel
ül 

ültetvé
ny (4)                               

4.2.1.1.2 

szabad
földi 
egy- 
vagy 
többév
es 
kultúra 
(5)                               

4.2.1.1.3 
fedett 
(6)                               

4.3 
  tagi gomba 

összesen                               
 

 
 
 

 A B C D E F G 
1 Taglétszám (f ) 
2   I.  év II. év  III. év IV. év  V. év  
3 Taglétszám összesen           

3.1.1 
ezen belül

természetes személy           
3.1.2 jogi személy           
3.2.1 

ezen belül
zöldség- és/vagy gyümölcstermel k száma           

3.2.2 nem termel  tagok           
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3.3 Belföldi tagok           
3.3.1 

ezen belül
természetes személy           

3.3.2 jogi személy           
3.4 Külföldi tagok           
3.4.1 

ezen belül
természetes személy           

3.4.2 jogi személy           
 

Megjegyzések: 
(1) a termék TCS által történ  értékesítésekor 
(2) az adott naptári évben m velt teljes terület, ha pl. 10 hektáron évente kétszer takarítanak be terményt, akkor a táblázatban 20 ha-t kell feltüntetni 
(3) a 1234/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének IX. része szerinti bontásban 
(4) pl. alma-, körte-, cseresznye- stb. ültetvény 
(5) pl. sárga- és görögdinnye, szamóca, rebarbara, málna, ribiszkék, egres, áfonyák 
(6) pl. sárga- és görögdinnye, szamóca 
TCS = zöldség-gyümölcs termel i csoport 
 

2. táblázat 
Fejlesztési terv 

  
1 Beruházás/fejlesztés I. év II. év III. év IV.év V. év 

2 
egységár  
(ezer Ft) db

összesen  
(ezer Ft)

egységár  
(ezer Ft) db

összesen  
(ezer Ft)

egységár  
(ezer Ft) db

összesen  
(ezer Ft)

egységár  
(ezer Ft) db

összesen  
(ezer Ft)

egységár  
(ezer Ft) db

összesen  
(ezer Ft) 

3 
(fejlesztés 
megnevezése) 

                              

3.1                                 
3.2                                 
3.3                                 

4 
Beruházás/fejlesztés 
összesen (eFt) 

                              

4.1   
saját forrás 
összesen 

                              

4.2   hitel összesen                               
4.3                                   
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3. táblázat 

Bevételek és ráfordítások 
(me: ezer Ft) 

1 
   I. 

év 
 II. 
év 

III. 
év 

 IV. 
év 

V. 
év

2 Értékesített termék értéke           
3 Értékesítés nettó árbevétele           
3.1   Összes értékesített áru árbevétele           

3.1.1 
  a tagok által termelt, az elismerés alá tartozó zöldség-gyümölcs 

értékesítéséb l származó nettó árbevétel 
  

        

3.1.2 

  más termel i szervezet, termel i szervezet társulása vagy 
zöldség-gyümölcs termel i csoport tagjai által termelt, az 
elismerés alá tartozó zöldség-gyümölcs értékesítéséb l származó 
nettó árbevétel 

  

        

3.1.3 
  nem tagoktól felvásárolt, az elismerés alá tartozó zöldség-

gyümölcs értékesítéséb l származó nettó árbevétel 
  

        
3.1.4   egyéb zöldség-gyümölcs értékesítéséb l származó nettó árbevétel           

3.2 
  input anyag értékesítés bevétele (f bb tételenként pl. m trágya, 

növényvéd  szer, csomagolóanyag) 
  

        
3.3   szolgáltatások értékesítésének bevétele (részletezve)           
4 Egyéb bevételek           
4.1   m ködési hozzájárulás bevétel tagoktól           
4.1.1   ebb l m ködési alapba           
4.2   támogatás (részletezve)           
5 Anyagjelleg  ráfordítások           
5.1   ebb l: tagi áruk értéke           
5.2   felvásárolt áruk értéke           

5.3 
  input anyag vásárlás (f bb tételenként pl. m trágya, növényvéd  

szer, csomagolóanyag) 
  

        
5.4   szolgáltatások költsége           

 
 

Csatolt dokumentumok 
 
Beruházási program terv, árajánlatok 
Gépek, eszközök árajánlatai 
Bérleti és lízingszerz dések összefoglaló táblázata 
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Adatlap elismeréshez/elismerési terv benyújtásához 
A termel k saját vagy bérelt földterületére és termelésére vonatkozó, … évi éves adatok 

1. táblázat 
 A B C D E F G H I J K L 
1 Tag  Terület Termelés 

2 

Név 
Regisztrációs 

szám 

Belépés 
dátuma

Kilépés 
dátuma Megye, 

település 
neve 

Helyrajzi 
szám 

Nagyság 
(ha) 

ebb l 
zöldség 

gyümölcs 
(ha) 

Típus 
(szabadföldi/ 

termeszt  
berendezés) 

Tulajdon 
jellege 

(saját,bérelt) Termék(ek)

A terület 
termés- 

3 
(év, 

hó,nap)
(év, 
hó,nap)

mennyisége 
(t) 

4.1                        
4.2                        
4.3                        

5 Összesen:                      
2. táblázat 

 A B C D E F G 
1 Értékesítés 
2 

Számla 
sorszáma 

Kibocsátás 
kelte Kibocsátó Vev

A számla tartalma 

3 
a számla nettó 

értéke 

az elismerés hatálya alá tartozó termékek 
nettó értéke 
 (ezer Ft) (1) 

egyéb termékek nettó 
értéke  

(ezer Ft) (2) 
4.1               
4.2               
5 Összesen:             

 
Megjegyzések: 
(1) azon termék vagy termékcsoport számlán feltüntetett értéke, amely a TCS termel  tagjától származik és amely tekintetében a TCS az elismerését 
kérte 
(2) azon termék vagy termékcsoport számlán feltüntetett értéke, amely nem a TCS termel  tagjától származik és/vagy a TCS az elismerését nem e 
termék vagy termékcsoport tekintetében kérte 
TCS = zöldség-gyümölcs termel i csoport 
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3. táblázat 

 A B C D E F G H 
1  Nem termel  tagok 

2 

Név 

Belépés 
dátuma 

Kilépés 
dátuma 

Székhely
Tevékenységi 

kör F tevékenység 

Termel  tagokhoz viszonyított 
számaránya  Szavazati arány 

3 (év, hó,nap) 
(év, 
hó,nap) (%) (a leadható szavazatok %-

ban) 
4.1                
4.2                
4.3                
5 Összesen:              

 
 
 

4. táblázat 
 A B C  D E F G H 
1 Termel i szervezetek társulása 

2 

Név 

Belépés 
dátuma A szervezet státusza 

Székhely

Szavazati arány  A tagok 

3 (év, hó,nap) 
(termel i szervezet: T; termel i 

csoport: CS; leányvállalat: L 
(a leadható 

szavazatok %-ban) 
Term -
területe  

Termés 
mennyisége 

Értékesített 
termék értéke 

4       (ha) (t) (ezer Ft) 
5.1                 
5.2                 
5.3                 
6 Összesen:                 
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1. táblázat 
Adatlap az éves adatszolgáltatáshoz – Tagi termőterület 

(beküldendő minden év február 15-ig) 
 
1 

  

... naptári  év 

2 Régiók összesen Közép-
Magyarország 

Közép-
Dunántúl 

Nyugat-
Dunántúl Dél-Dunántúl Dunántúl 

összesen 
Észak-

Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Észak és Alföld 
összesen 

3 
te

rü
le

t 

m
en

ny
is

ég
 

ér
té

ke
sí

te
tt

 te
rm

ék
 n

et
tó

 
ár

be
vé

te
le

 (1
) 

te
rü

le
t 

m
en

ny
is

ég
 

ér
té

ke
sí

te
tt

 te
rm

ék
 n

et
tó

 
ár

be
vé

te
le

 (1
) 

te
rü

le
t 

m
en

ny
is

ég
 

ér
té

ke
sí

te
tt 

te
rm

ék
 n

et
tó

 
ár

be
vé

te
le

 (1
) 

te
rü

le
t 

m
en

ny
is

ég
 

ér
té

ke
sí

te
tt 

te
rm

ék
 n

et
tó

 
ár

be
vé

te
le

 (1
) 

te
rü

le
t 

m
en

ny
is

ég
 

ér
té

ke
sí

te
tt 

te
rm

ék
 n

et
tó

 
ár

be
vé

te
le

 (1
) 

te
rü

le
t 

m
en

ny
is

ég
 

ér
té

ke
sí

te
tt

 te
rm

ék
 n

et
tó

 
ár

be
vé

te
le

 (1
) 

te
rü

le
t 

m
en

ny
is

ég
 

ér
té

ke
sí

te
tt 

te
rm

ék
 n

et
tó

 
ár

be
vé

te
le

 (1
) 

te
rü

le
t 

m
en

ny
is

ég
 

ér
té

ke
sí

te
tt 

te
rm

ék
 n

et
tó

 
ár

be
vé

te
le

 (1
) 

te
rü

le
t 

m
en

ny
is

ég
 

ér
té

ke
sí

te
tt 

te
rm

ék
 n

et
tó

 
ár

be
vé

te
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4  ha t ezer 
Ft  ha t ezer 

Ft  ha t ezer 
Ft  ha t ezer 

Ft  ha t ezer 
Ft  ha t ezer 

Ft  ha t ezer 
Ft  ha t ezer 

Ft  ha t ezer 
Ft  ha t ezer 

Ft 

5 Tagi termőterület összesen (2)           
                                                  

5.1 

ebből 

tagi zöldségtermő terület 
összesen           

                                                  

5.1.0.1 
  ezen 

belül 

szabad-
földi           

                                                  
5.1.0.2 fedett                                                             

5.1.1.1 

  

zöldségtermő 
terület 
termékenként 

          

                                                  

5.1.1.1.1 ezen 
belül 

szabad-
földi           

                                                  
5.1.1.1.2 fedett                                                             

5.2 tagi gyümölcstermő 
terület összesen           

                                                  

5.2.0.1   ezen 
belül 

ültet-vény 
(3)           
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5.2.0.2

szabad-
földi egy-
vagy 
többéves 
kultúra (4)

5.2.0.3 fedett (5)

5.2.1.1
gyümölcstermő 
terület 
termékenként

5.2.1.1.1

ezen 
belül

ültetvény 
(3)

5.2.1.1.2

szabad-
földi egy-
vagy 
többéves 
kultúra (4)

5.2.1.1.3 fedett (5)

5.3 tagi gomba összesen

Megjegyzések:
(1) a termék TÉSZ/TCS által történő értékesítésekor
(2) az adott naptári évben művelt teljes terület, ha pl. 10 ha-on évente kétszer takarítanak be terményt, akkor a táblázatban 20 ha-t kell feltüntetni
(3) pl. alma-, körte-, cseresznye- stb. ültetvény
(4) pl. sárga- és görögdinnye, szamóca, rebarbara, málna, ribiszkék, egres, áfonyák
(5) pl. sárga- és görögdinnye, szamóca
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2. táblázat 

Adatlap az éves adatszolgáltatáshoz – Legfontosabb termékek 
(beküldend  minden év február 15-ig) 

 A B C 
1 

A négy legfontosabb termék 
(7) A termék megnevezése

… naptári év 

2 
mennyiség 

(t) 
értékesített termék nettó 

árbevétele (ezer Ft) 
3 A TÉSZ/TCS által értékesített termékek összesen     

3.1 1.       
3.2 2.       
3.3 3.       
3.4 4.       
3.5 A többi termék     

4 
A tagok által önállóan értékesített termékek 
becsült mennyisége és értéke összesen     

4.1 1.       
4.2 2.       
4.3 3.       
4.4 4.       
4.5 A többi termék     
Megjegyzések: 
(7) a teljes (tagi + más TÉSZ + nem tagi) elismerés hatálya alá tartozó termék értékesítés alapján 
kell kitölteni  
TÉSZ = zöldség-gyümölcs termel i szervezet 
TCS = zöldség-gyümölcs termel i csoport 
 

3. táblázat 
Adatlap az éves adatszolgáltatáshoz – Értékesítés 

(beküldend  minden év február 15-ig) 
1 

Értékesítés  

… naptári év 

2 
mennyiség 

(t) 
értékesített termék nettó 

árbevétele (ezer Ft) 
3 Értékesített termék összesen     
3.1   friss piacra összesen     
3.1.1   

ezen 
belül 

áruházlánc     
3.1.2 nagyker/nagybani     
3.1.3. kiskeresked k     
3.1.4 egyéb     
3.2.   feldolgozásra összesen     

3.2.1 
  

ezen 
belül 

feldolgozó ipar részére frissen 
értékesített     

3.2.2 TÉSZ/TCS által feldogozott     
3.3   kivont termék összesen     

3.3.1 
  ezen 

belül 
ingyenes szétosztás 

    
4 Az értékesítés megbontása a termék eredete szerint 
4.1 I. A tagok termése     
4.1.1   friss piacra     
4.1.1.1   ezen 

belül 
áruházlánc     

4.1.1.2 nagyker/nagybani     
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4.1.1.3 kiskeresked k     
4.1.1.4 egyéb     
4.1.2   feldolgozásra     

4.1.2.1 
  

ezen 
belül 

feldolgozó ipar részére frissen 
értékesített     

4.1.2.2 TÉSZ/TCS által feldogozott     
4.1.3   kivont termék     

4.1.3.1 
  ezen 

belül 
ingyenes szétosztás 

    

4.2 
II. Más TÉSZ, TÉSZ-társulás vagy TCS 

tagjainak termése (8)     
4.2.1   friss piacra     
4.2.1.1   

ezen 
belül 

áruházlánc     
4.2.1.2 nagyker/nagybani     
4.2.1.3 kiskeresked k     
4.2.1.4 egyéb     
4.2.2   feldolgozásra     

4.2.2.1 
  

ezen 
belül 

feldolgozó ipar részére frissen 
értékesített     

4.2.2.2 TÉSZ /TCS által feldogozott     
4.3 III. Egyéb termel  termése     
4.3.1   friss piacra     
4.3.1.1   

ezen 
belül 

áruházlánc     
4.3.1.2 nagyker/nagybani     
4.3.1.3 kiskeresked k     
4.3.1.4 egyéb     
4.3.2   feldolgozásra     

4.3.2.1 
  

ezen 
belül 

feldolgozó ipar részére frissen 
értékesített     

4.3.2.2 TÉSZ által feldogozott     
5 Betárolt áru     
5.1 

ezen 
belül 

tagok termése     
5.2 más TÉSZ, TÉSZ-társulás, TCS termése     
5.3 egyéb termel  termése     
Megjegyzések: 
TÉSZ = zöldség-gyümölcs termel i szervezet 
TÉSZ-társulás = zöldség-gyümölcs termel i szervezetek társulása 
TCS = zöldség-gyümölcs termel i csoport 
egyéb termel  = nem tagja sem TÉSZ-nek, sem TÉSZ-társulásnak, sem TCS-nak  
(8) A 1234/2007/EK tanácsi rendelet 125a. cikkének (2) bekezdése szerint 
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4. táblázat 

Adatlap az éves adatszolgáltatáshoz – Taglétszám 
(beküldend  minden év február 15-ig) 

1 Taglétszám … naptári évben (9) me.: f  
2 Taglétszám összesen   

2.1.1 
ezen belül 

természetes személy   
2.1.2 jogi személy   
2.2.1 

ezen belül 
zöldség- és/vagy gyümölcstermel k száma   

2.2.2 nem termel  tagok   
2.3 Belföldi tagok   
2.3.1 

ezen belül 
természetes személy   

2.3.2 jogi személy   
2.4 Külföldi tagok   
2.4.1 

ezen belül 
természetes személy   

2.4.2 jogi személy   
 

Megjegyzések: 
(9) adott naptári év december 31-i állapot szerint 
 
 

 
5. táblázat 

Pénzügyi kimutatás 
(beküldend  a termel i szervezetek esetében minden év február 15-ig, a zöldség-gyümölcs 

termel i csoportok esetében az elismerési terv éves szakaszainak végét követ  harminc napon 
belül) 

me.: ezer Ft 

1 
  … 

év 
2 Értékesített termék értéke   
3 Értékesítés nettó árbevétele   

3.1   Összes értékesített áru árbevétele   

3.1.1 
  a tagok által termelt, az elismerés alá tartozó zöldség-gyümölcs értékesítéséb l 

származó nettó árbevétel 
  

3.1.2 

  más termel i szervezet, termel i szervezetek társulása vagy zöldség-gyümölcs 
termel i csoport tagjai által termelt, az elismerés alá tartozó zöldség-gyümölcs 
értékesítéséb l származó nettó árbevétel 

  

3.1.3 
  nem tagoktól felvásárolt, az elismerés alá tartozó zöldség-gyümölcs értékesítéséb l 

származó nettó árbevétel 
  

3.1.4   egyéb zöldség-gyümölcs értékesítéséb l származó nettó árbevétel   

3.2 
  input anyag értékesítés bevétele (f bb tételenként pl. m trágya, növényvéd  szer, 

csomagolóanyag) 
  

3.3   szolgáltatások értékesítésének bevétele (részletezve)   
4 Egyéb bevételek   
4.1   m ködési hozzájárulás bevétel tagoktól   
4.1.1   ebb l m ködési alapba   
4.2   támogatás (részletezve)   
5 Anyagjelleg  ráfordítások   
5.1   ebb l: tagi áruk értéke   
5.2   felvásárolt áruk értéke   
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5.3 
  input anyag vásárlás (f bb tételenként pl. m trágya, növényvéd  szer, 

csomagolóanyag) 
  

5.4   szolgáltatások költsége   
 

 
6. táblázat 

M ködési alapra vonatkozó becslés 
 

A B 
 M ködési alap (eFt) 

1 20.. évi (referencia év) forgalmazott termék értéke  
2 ebb l: tény  

becslés  
3 Közösségi támogatás számított összege  
4 Saját hozzájárulás  
5 ebb l: termel i szervezet hozzájárulása  

tagok hozzájárulása  
6 M ködési alap összesen  
7 válság megel zési és kezelési intézkedések  
8 egyéb intézkedések  
 



4. melléklet a 150/2012. (XII. 28.) VM rendelethez
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A válságmegel zés és -kezelés érdekében végzett be nem takarítási intézkedés az alábbi 

termékek vonatkozásában alkalmazható 
 

1. Alma 
2. Bab 
3. Bimbóskel 
4. Cukkini 
5. Csemegesz l  
6. Cseresznye és meggy 
7. Dió 
8. Dinnye 
9. Saláta 
10. Fokhagyma 
11. Görögdinnye 
12. Kajszi 
13. Káposzta 
14. Karalábé 
15. Karfiol 
16. Körte 
17. Mandula 
18. Mogyoró 
19. szibarack és nektarin 
20. Paradicsom 
21. Póréhagyma 
22. Retek 
23. Sárgadinnye 
24. Sárgarépa, fehérrépa, gumós zeller 
25. Spárga 
26. Spenót 
27. Szamóca 
28. Szilva 
29. Tojásgyümölcs 
30. Uborka 
31. Vöröshagyma 
32. Zeller 
33. Zöldborsó 
34. Zöldpaprika 
35. F szerpaprika 
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1. A m ködési programok célkit zéseinek megvalósításánál alkalmazható intézkedéscsoportok, 

illetve azok eszközei, teljesítménymutatók 
Célkit zések 

1 A piac konkrét igényeinek és a fenntartható mez gazdaság feltételrendszerének teljesítését 
célzó, fejleszt  és alkalmazott kutatásoknak az uniós szabályozásnak is megfelel  módon 
történ  megvalósítása 

2 A hazai és nemzetközi tudományos eredmények gyorsított adaptálása, környezetbarát, integrált, 
els sorban biológiai módszerek bevezetésének gyorsítása 

3 Technológiai innováció az áru min ségének javítása és a hatékonyság növelése érdekében 
4 A piaci igényeknek való jobb megfelelés érdekében a zöldség és gyümölcs, valamint a gomba 

termesztés szervezése az id - és mennyiségi szempontokra figyelemmel, illetve ennek áruvá 
készítése, osztályozása, csomagolása, tárolása, feldolgozása teljes logisztika fejlesztése 

5 A termel i szervezetek másod- és harmadszint  együttm ködésének er sítése, más tagállamok 
szervezeteivel való kooperáció el segítése 

6 Különleges prémium min ség felépítése, a magyar termék jobb arculatának bemutatása 
érdekében a magyar zöldség-gyümölcs friss és feldolgozott termékek eladásának ösztönzésével 

7 A prémium termékek, a márkázott termékek, a földrajzi árujelz k és min ségi jelek használata 
8 A környezetbarát termelés és termék el állítás 
9 Min ségfejlesztés és min ségtanúsítás, a nyomon követhet séget biztosító jelölési rendszer 

kialakítása 
10 A termékek piacain jelentkez  válságok megel zése és kezelése 

 
A célkit zések megvalósítás érdekében alkalmazható intézkedések az alábbiak: 
 A B 

  Célkit zések Intézkedések 
1 A piac konkrét igényeinek és a fenntartható mez gazdaság 

feltételrendszerének teljesítését célzó, fejleszt  és 
alkalmazott kutatásoknak az uniós szabályozásnak is 
megfelel  módon történ  megvalósítása 

Termeléstervezésre irányuló 
tevékenység 
Termékmin ség javítására, 
fenntartására irányuló 
tevékenység 
A forgalmazás tökéletesítésére 
irányuló tevékenység, valamint 
a promóciós és kommunikációs 
tevékenység 
Kutatás és kísérleti termelés 
Képzési tevékenység típusok 
Válságmegel zési és -kezelési 
intézkedések 
Környezetvédelmi tevékenység 
típusok 
Egyéb tevékenység típusok 

2 A hazai és nemzetközi tudományos eredmények gyorsított 
adaptálása, környezetbarát, integrált, els sorban biológiai 
módszerek bevezetésének gyorsítása 

Termékmin ség javítására, 
fenntartására irányuló 
tevékenység 
Kutatás és kísérleti termelés 
Képzési tevékenység típusok 
Környezetvédelmi tevékenység 
típusok 
Egyéb tevékenység típusok 
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3 Technológiai innováció az áru min ségének javítása és a 
hatékonyság növelése érdekében 

Termeléstervezésre irányuló 
tevékenység 
Termékmin ség javítására, 
fenntartására irányuló 
tevékenység 
A forgalmazás tökéletesítésére 
irányuló tevékenység, valamint 
a promóciós és kommunikációs 
tevékenység 

4 A piaci igényeknek való jobb megfelelés érdekében a 
zöldség és gyümölcs, valamint a gomba termesztés 
szervezése az id - és mennyiségi szempontokra 
figyelemmel, illetve ennek áruvá készítése, osztályozása, 
csomagolása, tárolása, feldolgozása teljes logisztika 
fejlesztése 

Termeléstervezésre irányuló 
tevékenység 
Termékmin ség javítására, 
fenntartására irányuló 
tevékenység 
A forgalmazás tökéletesítésére 
irányuló tevékenység, valamint 
a promóciós és kommunikációs 
tevékenység 
Képzési tevékenység típusok 
Válságmegel zési és -kezelési 
intézkedése 

5 A termel i szervezetek másod- és harmadszint  
együttm ködésének er sítése, más tagállamok szervezeteivel 
való kooperáció el segítése 

Termeléstervezésre irányuló 
tevékenység 
A forgalmazás tökéletesítésére 
irányuló tevékenység, valamint 
a promóciós és kommunikációs 
tevékenység 
Egyéb tevékenység típusok 

6 Különleges prémium min ség felépítése, a magyar termék 
jobb arculatának bemutatása érdekében a magyar zöldség-
gyümölcs friss és feldolgozott termékek eladásának 
ösztönzésével 

Termékmin ség javítására, 
fenntartására irányuló 
tevékenység 
A forgalmazás tökéletesítésére 
irányuló tevékenység, valamint 
a promóciós és kommunikációs 
tevékenység 
Képzési tevékenység típusok 
Környezetvédelmi tevékenység 
típusok 
Egyéb tevékenység típusok 

7 A prémium termékek, a márkázott termékek, a földrajzi 
árujelz k és min ségi jelek használata 

Termékmin ség javítására, 
fenntartására irányuló 
tevékenység 
A forgalmazás tökéletesítésére 
irányuló tevékenység, valamint 
a promóciós és kommunikációs 
tevékenység 
Környezetvédelmi tevékenység 
típusok 
Egyéb tevékenység típusok 
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8 A környezetbarát termelés és termék el állítás Termékmin ség javítására, 
fenntartására irányuló 
tevékenység 
A forgalmazás tökéletesítésére 
irányuló tevékenység, valamint 
a promóciós és kommunikációs 
tevékenység 
Kutatás és kísérleti termelés 
Képzési tevékenység típusok 
Környezetvédelmi tevékenység 
típusok 
Egyéb tevékenység típusok 

9 Min ségfejlesztés és min ségtanúsítás, a 
nyomonkövethet séget biztosító jelölési rendszer kialakítása 

Termeléstervezésre irányuló 
tevékenység 
Termékmin ség javítására, 
fenntartására irányuló 
tevékenység 
A forgalmazás tökéletesítésére 
irányuló tevékenység, valamint 
a promóciós és kommunikációs 
tevékenység 
Kutatás és kísérleti termelés 
Képzési tevékenység típusok 
Környezetvédelmi tevékenység 
típusok 
Egyéb tevékenység típusok 

10 A termékek piacain jelentkez  válságok megel zése és 
kezelése 

Termeléstervezésre irányuló 
tevékenység 
Válságmegel zési és -kezelési 
intézkedések 
Környezetvédelmi tevékenység 
típusok 
Egyéb tevékenység típusok 

 
 
1.1. Az összes vagy több tevékenységtípusra vonatkozó követelmények 

A zöldség-gyümölcs közös piacszervezés keretében a m ködési programok intézkedéseire 
igénybe vett támogatások kett s finanszírozásának elkerülése érdekében a termel i szervezetek 
(TÉSZ) büntet jogi felel sségük tudatában nyilatkoznak a szabályok betartásáról, a kifizet  
ügynökség pedig egyértelm  jelöléssel látja el a támogatás helyszíni ellen rzése során bemutatott 
eredeti pénzügyi bizonylatokat és számlákat, amelyek így más jogcímen nem kerülhetnek 
befogadásra. 

Az egyes intézkedésekre fordítható maximális összeget a m ködési alaphoz viszonyítva kell 
meghatározni. Az alábbiak szerinti megosztásban határozzuk meg a maximálisan egy 
intézkedéscsoport végrehajtására fordítható összeget, a m ködési alap százalékban. 

A B 
Intézkedés megnevezése M ködési alapból felhasználható maximális 

összeg intézkedésenként (m ködési alap = 
100%) 

1. Termeléstervezésre irányuló tevékenység 60% 



38048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám

2. Termékmin ség javítására, fenntartására irányuló 
tevékenység 

60% 

3. A forgalmazás tökéletesítésére irányuló 
tevékenység, valamint a promóciós és 
kommunikációs tevékenység 

60% 

4. Kutatás és kísérleti termelés 30% 
5. Képzési tevékenység típusok 60% 
6. Válságmegel zési és -kezelési intézkedések 30% 
7. Környezetvédelmi tevékenység típusok 30% 
8. Egyéb tevékenység típusok 30% 

 
1.2. A tevékenységtípusokkal kapcsolatban igényelt konkrét információk 
Az egyes alfejezetek az intézkedések megvalósításához nyújtanak információt. Az intézkedések 
keretében végrehajtott tevékenységek és m veletek m ködési alapból történ  támogathatósága 
tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a 
feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a 
megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EK bizottsági végrehajtási rendelet IX. melléklete 
az irányadó. 
Az általános költségek intézkedése keretében nem támogatható kiadásnak min sülnek a banki 
szolgáltatások igénybevételéhez köthet  költségek. 
 
1.2.1. A termeléstervezésre irányuló tevékenységek 

A termeléstervezés, mint intézkedés, olyan tevékenységek csoportja, amelyek az 
információgy jtést, azok összesítését, elemzését, azokból következtetések levonását hivatott 
el segíteni. A termel i szervezet tagjainak termelésér l folyamatos, naprakész információkkal kell 
rendelkezni, amelyek az összegzésüket követ en alkalmasak arra, hogy az értékesítés szervezése 
folyamán mindig a tényleges adatokra (fajta, mennyiség, min ség) tudjon a szervezet alapozni. 

Az értékesítési tárgyalások alkalmával a keresett termék mennyisége és min sége, illetve annak 
id beni ütemezése ismeretében és a termel i oldalról történt adatszolgáltatást összevetve tervezzék 
meg az adott id szaki termékstruktúrát, adjanak iránymutatást a tag termel knek, hogy mit 
termeljenek és mekkora mennyiségben a piaci kereslet alapján. 

Ahhoz, hogy az értékesítés szervezése hatékony legyen, a piaci változások nyomon követése 
elengedhetetlen. A zöldség-gyümölcs ágazatban a változásokra történ  gyors reagálás érdekében 
els sorban a több éves adatgy jtéseken alapuló tendenciák figyelembevételét kell el térbe helyezni. 
1.2.1.1. Az ellen rizhet  módon történ  végrehajtás megvalósításának lehetséges eszközei: 
1.2.1.1.1. Tárgyi eszköz fejlesztés:  a termel i szervezet tagjaival és kereskedelmi partnereivel 
történ  kapcsolattartást és annak tervezését lehet vé tév  számítástechnikai és 
mobilkommunikációs eszközök és szoftverek beszerzése, tartós bérlete vagy lízingje, illetve a 
meglév  fejlesztése éves szinten legfeljebb a minisztérium által jóváhagyott m ködési alap tíz 
százalékáig. 
1.2.1.1.2. Szaktanácsadói szolgálat létrehozása, amelynek keretén belül konkrét információt 
kaphatnak a termel k fajta, technológia kérdéskörben, úgy, hogy a szaktanácsadó a termel i 
szervezet által tervezett termelést tartja szem el tt; 
1.2.1.1.3. Szolgáltatásfejlesztés a tagok felé: olyan szolgáltatás csoportokat kell létrehozni, melyek 
lehet vé teszik a gazdákkal történ  szorosabb együttm ködést, ennek következtében a hatékonyabb 
információ gy jtést (jogi szolgáltatás, számviteli, könyvvizsgálói, adószakért i tevékenység, 
üzletvezetés, egyéb tanácsadás, összetett adminisztratív szolgáltatás, egyéb irodai szolgáltatás); 
1.2.1.1.4. Küls  szolgáltatások igénybevétele az eseti, nem rendszeres tevékenységek elvégzésére 
(pl. piac-, közvélemény-kutatás; adatfeldolgozás, Világháló-portál szolgáltatás,); 
1.2.1.1.5. Saját munkavállalók képzése adott tevékenység pontosabb végrehajtásának érdekében, 
ami ezzel az intézkedéssel kapcsolatos (az eddigiekben felsorolt – nem teljes kör  – lista alapján); 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám 38049

1.2.1.1.6. A termel k részér l e jogszabályban el írtakon felül szolgáltatott adatok valódiságának 
ellen rzését is meg kell valósítani. A termel i szervezetnek szabályzatban kell rögzíteni, hogy 
milyen gyakorisággal, a tagok mekkora hányadánál kell ellen rzést végrehajtani a megadott 
információk valódiságára vonatkozóan. Intézkedni szükséges a valótan adatszolgáltatásból adódó 
váratlan helyzetekb l kialakult károk megszüntetésér l; 
1.2.1.1.7. Nem tag termel k esetében is fel kell tudni mutatni egy nyilvántartást, amely azt igazolja, 
hogy el zetes egyeztetés alapján szállította az áruját a telephelyre, illetve azt, hogy ilyen esetben 
valóban nem tudtak tag termel t l árut bekérni. (Amennyiben az értékesítés szervezett és az el re 
látható mennyiségek és árak meg vannak határozva, illetve ezzel szemben rendelkezésre áll a tagok 
betakarításáról szóló összesítés, egyértelm en megállapítható, hogy volt-e szükség küls , nem 
tagtól származó árura). 
1.2.1.2. Az intézkedés ellen rzése, elvárt eredményei: 
Az intézkedés során olyan eszközhátteret kell létrehozni (hardver, szoftver, mobilkommunikációs 
eszközök), amely képes a leírásban említett feladatok végrehajtásának el segítésére. Ezek számlája, 
üzembe helyezési dokumentációja, tárgyi eszköz kartonja bizonyítékként elfogadhatók a tulajdoni 
jogviszonyok tisztázásánál. Amennyiben bérelt vagy lízingelt eszközökr l van szó, az ezt 
alátámasztó dokumentációt (szerz dések, bérleti díj/lízingdíj kifizetését igazoló dokumentumok) 
rendelkezésre kell bocsátani az ellen rzés során. 
A nyilvántartások, a listák, az összesítések, illetve minden, a tervezéshez szükséges dokumentumot 
meg kell rizni, amely alapján kés bb ellen rizhet  a termeléstervezés intézkedés végrehajtása, 
ideértve a szolgáltatókkal kötött szerz déseket, az intézkedés végrehajtása érdekében alkalmazott 
munkavállaló összes dokumentációját, beleértve azt a nyilvántartást is, ami az intézkedés 
végrehajtása érdekében végzett tevékenységekr l, azok id tartamáról szól. 
Az eredmények tekintetében egy kimutatást kell készíteni arról, hogy az értékesített termék értéke, 
az értékesített mennyiség, illetve a termelésbe vont term terület nagysága hogyan változott ahhoz 
az állapothoz képest, ami az intézkedés végrehajtása el tt volt jellemz . 
További kérdésként merülhetnek fel az alábbiak: 
1.2.1.3. Azok a célkit zések, amelyek elérésében ez az intézkedés jelent s szerepet játszik: 
1.2.1.3.1. A piac konkrét igényeinek és a fenntartható mez gazdaság feltételrendszerének 
teljesítését célzó, fejleszt  és alkalmazott kutatásoknak az uniós szabályozásnak is megfelel  
módon történ  megvalósítása; 
1.2.1.3.2. Technológiai innováció az áru min ségének javítása és a hatékonyság növelése 
érdekében; 
1.2.1.3.3. A piaci igényeknek való jobb megfelelés érdekében a zöldség és gyümölcs, valamint a 
gomba termesztés szervezése az id - és mennyiségi szempontokra figyelemmel, illetve ennek áruvá 
készítése, osztályozása, csomagolása, tárolása, feldolgozása, teljes logisztika fejlesztése; 
1.2.1.3.4. A termel i szervezetek másod- és harmadszint  együttm ködésének er sítése, más 
tagállamok szervezeteivel való kooperáció; 
1.2.1.3.5. Min ségfejlesztés és min ségtanúsítás, a nyomon követhet séget biztosító jelölési 
rendszer kialakítása; 
1.2.1.3.6. A termékek piacain jelentkez  válságok megel zése és kezelése. 
 
1.2.2. Termékmin ség javítására vagy fenntartására irányuló tevékenységek 
A zöldség-gyümölcs termékek min ségének javítása több tényez  függvénye. Termelési oldalról a 
felhasznált anyagok, fajták, technológiák játsszák a dönt  szerepet. Ezt követi a szállítás, az 
osztályozás, válogatás, csomagolás, amely a szervezet feladata. 
1.2.2.1. A termel i oldalon a termékmin ség javítása az alábbi módokon történhet: 
1.2.2.1.1. Képzések, oktatások szervezése, a min ségfejlesztéshez igazoltan kapcsolódó témákban; 
1.2.2.1.2. A termesztéstechnológia fejlesztése a termel knél. Segítség nyújtása pályázatok 
megírásához, agrár-környezetgazdálkodási rendszerben való részvételhez, támogatások igénylése 
stb.; 
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1.2.2.1.3. Termel k rendszeres, váratlan, véletlenszer  ellen rzése. 
1.2.2.2. A szervezet oldaláról a termékmin ség javítása az alábbi módokon történhet: 
1.2.2.2.1. Megfelel  osztályozás, homogén árualap kialakítása, 
1.2.2.2.2. Csomagolásfejlesztés, 
1.2.2.2.3. Megfelel  jelölés, címkézés, nyomon követés, 
1.2.2.2.4. Min ségbiztosítási rendszerek kiépítése: akár szolgáltatón keresztül, akár saját – képzett – 
munkavállalóval történ  rendszerépítés, rendszerfejlesztés. Ebbe beletartozik a termel k 
felkészítése, a szervezet telephelyének felkészítése az auditra, a dokumentációk elkészítésével 
együtt, a szükséges vizsgálatok elvégzése, elvégeztetése, valamint maga az audit költsége, az audit 
id szaka alatt felmerült egyéb költségekkel; 
1.2.2.2.5. Termel k ellen rzése. 
1.2.2.3. Az ellen rizhet  módon történ  végrehajtás megvalósításának lehetséges eszközei: 
1.2.2.3.1. Tárgyi eszköz beszerzés: 
a) A termék-, a talaj-, a növény- és vízminták vizsgálatát lehet vé tev  tárgyi eszközök és anyagok 
beszerzése, tartós bérlete vagy lízingje, 
b) Az áruk szakszer  címkézését lehet vé tév  rendszerek (címkenyomtatók, címkék stb.) 
beszerzése, tartós bérlete vagy lízingje, 
c) A termékmin séggel, a min ségbiztosítással, a környezetgazdálkodással és nyomon 
követhet séggel kapcsolatos informatikai és egyéb tárgyi eszközök, könyvek, kiadványok, 
elemzések stb. beszerzése, tartós bérlete vagy lízingje, a tevékenység ellátásához szükséges 
gépkocsi legfeljebb öt millió forint értékben, a m ködési program id tartama alatt egy darab 
minden éves ötszázmillió forint árbevételenként. 
d) A szaktanácsadási rendszerek kiépítésével kapcsolatos tárgyi eszközök (gyors vizsgáló 
m szerek, gépjárm vek, informatikai eszközök, szakfolyóiratok stb.) beszerzése, tartós bérlete vagy 
lízingje. 
1.2.2.3.2. Szolgáltatásfejlesztés: amennyiben az alábbi tevékenységeket saját munkavállalóval 
hajtják végre: 
a) A termék-, a talaj-, a növény- és vízminták vizsgálatának végzése szaklaboratóriummal, 
b) A min ségi áruátvételt, a min ség-ellen rzést, a min ségbiztosítást és nyomon követhet séget, 
valamint az áruminták vizsgálatát lehet vé tev  rendszerek kiépítését és fenntartását végz  
szakemberek személyes közrem ködése, 
c) A min ségbiztosítási rendszerek kiépítése és rendszeres akkreditációja, 
d) A termékmin ség javításával vagy magas min ség fenntartásával foglalkozó munkatársainak 
személyi jelleg  költsége, 
1.2.2.3.3. Küls  szolgáltatások igénybevétele: amennyiben az alábbi tevékenységeket, megbízói 
szerz déssel végzik el: 
a) A termék-, a talaj-, a növény- és vízminták vizsgálatának végzése szaklaboratóriummal, 
b) A min ségi áruátvételt, a min ség-ellen rzést, a min ségbiztosítást és nyomon követhet séget, 
valamint az áruminták vizsgálatát lehet vé tev  rendszerek kiépítését és fenntartását végz  küls  
szolgáltató közrem ködése, 
c) A min ségbiztosítási rendszerek kiépítése és rendszeres akkreditációja. 
1.2.2.4. Az intézkedés ellen rzése, elvárt eredményei: 
Els dleges cél a termékek min ségének javítása, mind beltartalmi értékeit tekintve, mint pedig a 
küls  megjelenését tekintve, természetesen a környezetünk védelme mellett. Ezért a megfelel  
termesztéstechnológiák bevezetése, a szaktanácsadási rendszer kialakítása, min ségbiztosítási 
rendszerek alkalmazása, megfelel  ellen rzési rendszer kiépítése a cél. 
A szükséges dokumentáció, amellyel ellen rizhet  a tevékenység végrehajtása a mindennapi 
tevékenység során alkalmazott és a számviteli törvényben el írt szabályok alapján elfogadható. 
A végrehajtó munkavállalók esetében viszont, hogy a munkabérük és annak közterhei 
elszámolhatóak legyenek, nyilvántartást szükséges vezetni a tevékenység végrehajtásával eltöltött 
id r l és a konkrét feladatról. 
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1.2.2.5. Azok a célkit zések, amelyek elérésében ez az intézkedés jelent s szerepet játszik: 
1.2.2.5.1. A piac konkrét igényeinek és a fenntartható mez gazdaság feltételrendszerének 
teljesítését célzó, fejleszt  és alkalmazott kutatásoknak az uniós szabályozásnak is megfelel  
módon történ  megvalósítása; 
1.2.2.5.2. A hazai és nemzetközi tudományos eredmények gyorsított adaptálása, környezetbarát, 
integrált, els sorban biológiai módszerek bevezetésének gyorsítása; 
1.2.2.5.3. Technológiai innováció az áru min ségének javítása és a hatékonyság növelése 
érdekében; 
1.2.2.5.4. A piaci igényeknek való jobb megfelelés érdekében a zöldség és gyümölcs, valamint a 
gomba termesztés szervezése az id - és mennyiségi szempontokra figyelemmel, illetve ennek áruvá 
készítése, osztályozása, csomagolása, tárolása, feldolgozása teljes logisztika fejlesztése; 
1.2.2.5.5. Különleges prémium min ség felépítése, a magyar termék jobb arculatának bemutatása 
érdekében a magyar zöldség-gyümölcs friss és feldolgozott termékek eladásának ösztönzésével; 
1.2.2.5.6. A prémium termékek, a márkázott termékek, a földrajzi árujelz k és min ségi jelek 
használata; 
1.2.2.5.7. A környezetbarát termelés és termék el állítás; 
1.2.2.5.8. Min ségfejlesztés és min ségtanúsítás, a nyomon követhet séget biztosító jelölési 
rendszer kialakítása. 
1.2.3. A forgalmazás tökéletesítésére irányuló tevékenységek, valamint a promóciós és 
kommunikációs tevékenységek 
A forgalmazás tökéletesítéséhez olyan feladatok megvalósítása szükséges, mellyel megvalósítható a 
tagi áru optimális áron történ  értékesítése. Az ehhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése, a 
szükséges munkaer  biztosítása, a szükséges szolgáltatások igénybevételével biztosítani kell ennek 
megvalósítását. Ehhez szükség lehet promóciós és kommunikációs tevékenységre is, mely az 
értékesítés volumenének növelését kell, hogy el segítse. 
Természetesen ez a tevékenység szorosan kapcsolódik az els  kett  tevékenységhez. Amennyiben a 
tagi termelésr l megfelel  és valós információk állnak rendelkezésre, ekkor válik fontossá, hogy 
olyan m szaki és személyzeti háttérrel rendelkezzen egy termel i szervezet, amely a rendelkezésre 
álló információk alapján az értékesítési csatornák felkutatásával, kapcsolataik építésével képes az 
árut a fogyasztókhoz eljuttatni. A munka során visszajelzés szükséges az értékesítési 
tapasztalatokról a termelés felé, a termelt faj, fajta, min ség, mennyiség, betakarítás id zítés, 
csomagolási mód tekintetében. 
1.2.3.1. Az ellen rizhet  módon történ  végrehajtás megvalósításának lehetséges eszközei: 
1.2.3.1.1. Tárgyi eszköz fejlesztés: az értékesítéshez szükséges kommunikációs és informatikai 
eszközök éves szinten legfeljebb a minisztérium által jóváhagyott m ködési alap tíz százalékáig, 
továbbá a kiállításokon való kiállítás, valamint kereskedelmi és partnertalálkozók feltételeit 
megvalósító költségek.. a tevékenység ellátásához szükséges gépkocsi legfeljebb hét millió forint 
értékben, a m ködési program id tartama alatt egy darab minden éves ötszázmillió forint 
árbevételenként. 
1.2.3.1.2. Küls  szolgáltatások igénybevétele: nemzetközi és belföldi üzletember és 
partnertalálkozók szervezése, azokon való részvétel esetében személyszállítási szolgáltatások 
(helyközi tömegközlekedés, illetve turistaosztályra szóló repül géppel történ  utazás – illetékek 
nélkül –), díja, rendezvényen történ  részvételhez kapcsolódó szállodai szolgáltatások 
igénybevétele legfeljebb három csillagos szobában, , rendezvényen történ  részvételhez kapcsolódó 
étkezés költsége , fordítás, tolmácsolás. 
A reklámozáshoz szükséges szóróanyagok, prospektusok, egyéb, a termel i szervezet 
tevékenységér l szóló anyag elkészítése, kiadása, terjesztése, internetes megjelenés fejlesztése, 
m ködtetése, új csomagolóanyagok kifejlesztése (saját logóval), akciók, kampányok, kiállítások 
szervezésével. Ennek igazolására a szolgáltatási szerz dést, a teljesítési jegyz könyvet, illetve a 
kifizetést igazoló dokumentumot (számla + banki kivonat) kell bemutatni. Amennyiben nem 
egyértelm en igazolható a tevékenység (pl. egy kész prospektus felmutatásával igazolható a 
tevékenység) egy rövid összefoglaló elkészítése szükséges a tevékenységr l, annak eredményér l. 
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A promóció és kommunikáció megvalósítására, amennyiben szükséges, külön, legfeljebb egy f  
saját alkalmazott foglalkoztatása lehetséges, aki a folyamatos frissítésekkel foglalkozik, illetve 
azzal, hogy a termel i szervezet a fogyasztók mindennapjaiban, köztudatában ott legyen. Szervezési 
feladatokat lásson el, amelynek célja az új termékek bemutatása, a régiek reklámozása, a termékek 
fogyasztók általi megismertetése, különös hangsúlyt fektetve az egyedi, saját el állítású, különleges 
vagy új termékekre. Ezen tevékenységek során a fogyasztóktól származó visszajelzések, igények 
gy jtését el térbe kell helyezni, melyet a termeléstervezés, a termékmin ség javítása során fel kell 
használni. Saját alkalmazott esetén nyilvántartás szükséges vezetni a végzett tevékenységr l, annak 
végrehajtáshoz szükséges id r l. Szolgáltatás igénybevétele esetén a szükséges dokumentációnak 
meg kell lennie. 
1.2.3.2. Az intézkedés ellen rzése, elvárt eredményei: 
Mindenképpen az értékesített mennyiség növekedésével igazolható a tevékenység hatásossága, ez a 
f  cél. Minden egyes tevékenységr l feljegyzést kell készíteni: mikor kezdték el, mi a célja (termék, 
mennyiség vonatkozásában), mikor tervezik befejezni, mikorra várható ennek eredményének 
megjelenése. Csatolni kell egy, a tevékenység megkezdése el tti a termel i szervezet által 
meghatározott legalább fél éves id szakra vonatkozó értékesített mennyiséget igazoló 
dokumentumot. A tevékenység végrehajtását követ en ugyanarra az id szakra vonatkozóan ismét 
csatolni kell az értékesített mennyiséget igazoló, aktuális dokumentumot. A változást egyértelm en 
meg kell határozni. Amennyiben csökkent az értékesített mennyiség, indoklásban szerepelnie kell 
az oknak, illetve az ezt igazoló dokumentumoknak. 
1.2.3.3. Azok a célkit zések, amelyek elérésében ez az intézkedés jelent s szerepet játszik: 
1.2.3.3.1. A piac konkrét igényeinek és a fenntartható mez gazdaság feltételrendszerének 
teljesítését célzó, fejleszt  és alkalmazott kutatásoknak az uniós szabályozásnak is megfelel  
módon történ  megvalósítása; 
1.2.3.3.2. Technológiai innováció az áru min ségének javítása és a hatékonyság növelése 
érdekében; 
1.2.3.3.3. A piaci igényeknek való jobb megfelelés érdekében a zöldség és gyümölcs, valamint a 
gomba termesztés szervezése az id - és mennyiségi szempontokra figyelemmel, illetve ennek áruvá 
készítése, osztályozása, csomagolása, tárolása, feldolgozása teljes logisztika fejlesztése; 
1.2.3.3.4. A termel i szervezetek másod- és harmadszint  együttm ködésének er sítése, más 
tagállamok szervezeteivel való kooperáció el segítése; 
1.2.3.3.5. Különleges prémium min ség felépítése, a magyar termék jobb arculatának bemutatása 
érdekében a magyar zöldség-gyümölcs friss és feldolgozott termékek eladásának ösztönzésével; 
1.2.3.3.6. A prémium termékek, a márkázott termékek, a földrajzi árujelz k és min ségi jelek 
használata; 
1.2.3.3.7. A környezetbarát termelés és termék el állítás; 
1.2.3.3.8. Min ségfejlesztés és min ségtanúsítás, a nyomon követhet séget biztosító jelölési 
rendszer kialakítása. 
1.2.4. Kutatás és kísérleti termelés 
Magyarországon a rendszerváltás óta a független zöldség-gyümölcs technológiai kutatás er sen 
visszaesett, pedig a gyorsuló fajtaváltás és a modern technológiák adaptációja szükségessé teszi 
ezen kutatási-fejlesztési feladatok elvégzését. Ezen a területen a termel i szervezetek tölthetnek be 
úttör  szerepet. 
Kutatás és kísérleti termelésben a termel i szervezetek szerepe abban van, hogy segítse tagjait az új 
technológiák, fajták, növényvéd  szerek, megismerésében, akár egy bemutatóként szolgáló 
létesítmény megvalósításával. A kisebb termel k nem tudják tartani a fejl dési ütemet, a nagy 
termel k pedig a bizonytalan kimenet miatt nem merik az új technológiákat kipróbálni. Ezért 
szükséges a termel i szervezet részér l egy olyan szolgáltatás kifejlesztése, amelynek segítségével a 
termel k mindig a legújabb információk birtokában dolgozhatnak, csökkentve ezzel a gazdaságok 
közötti fejlettségi és jövedelmez ségi különbséget, valamint a szaktanácsadói tevékenység alapja 
lehet a kísérleti adatokból levont következtetések és tapasztalatok. A kutatási eredmények alapján 
ajánlásokat kell tenni a tagok felé. 
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1.2.4.1. Az ellen rizhet  módon történ  végrehajtás megvalósításának lehetséges eszközei: 
1.2.4.1.1. Tárgyi eszköz beszerzés: Kutatásokhoz és kísérleti fejlesztésekhez szükséges anyagok és 
eszközök beszerzése, szükséges háttér megteremtése (kísérleti termeszt  berendezése építése, 
agrometeorológiai állomások felállítása, vizsgáló laboratóriumok létrehozása); 
1.2.4.1.2. Szolgáltatások igénybevétele: pl. m szaki vizsgálat, elemzés biotechnológiai kutatás, 
fejlesztés; 
1.2.4.1.3. Együttm ködési megállapodások létrehozása nemesít kkel, bemutató gazdaság 
létrehozására; 
1.2.4.1.4. A gy jtött adatok információk nyomon követhet  megosztása a tagokkal, ennek 
eredményeinek felsorolása, következtetések levonása, ez alapján újabb feladatok meghatározása; 
1.2.4.2.Az intézkedés ellen rzése, elvárt eredményei: 
Abban az esetben, ha a szervez dés vállalkozik egy kísérleti termeszt  berendezés létrehozására, 
annak megvalósítását igazoló összes dokumentumnak (engedélyek, tervek, m szaki leírások, 
szerz dések, számlák, üzembe helyezési dokumentumok) rendelkezésre kell állnia az ellen rzés 
során. 
Küls  szolgáltatás igénybevétele esetén a kapcsolódó dokumentációk (megbízási szerz dés, 
teljesítési jegyz könyv, számla,) elegend  bizonyítékok. A kutatásban részt vev  személyzet 
munkaviszonyának vagy szerz déses jogviszonyának igazolását is biztosítani kell, valamint 
igazolni kell hozzáértésüket, szakmai alkalmasságukat. 
1.2.4.3. Azok a célkit zések, amelyek elérésében ez az intézkedés jelent s szerepet játszik: 
1.2.4.3.1. A piaci igényeknek való jobb megfelelés érdekében a zöldség és gyümölcs, valamint a 
gomba termesztés szervezése az id - és mennyiségi szempontokra figyelemmel, illetve ennek áruvá 
készítése, osztályozása, csomagolása, tárolása, feldolgozása teljes logisztika fejlesztése; 
1.2.4.3.2. A hazai és nemzetközi tudományos eredmények gyorsított adaptálása, környezetbarát, 
integrált, els sorban biológiai módszerek bevezetésének gyorsítása; 
1.2.4.3.3. A környezetbarát termelés és termék el állítás; 
1.2.4.3.4. Min ségfejlesztés és min ségtanúsítás, a nyomon követhet séget biztosító jelölési 
rendszer kialakítása. 
1.2.5. Képzési tevékenységtípusok, valamint a tanácsadó szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
el segítése 
Tekintettel arra, hogy Magyarországon a szakképzés nem követi a korszer  gyakorlati ismereteket, 
szükség van a termel i szervezetek által végzett képzési, tanácsadási és továbbképzési 
szolgáltatásokra, amely mind a tagok felé, mind pedig a termel i szervezet által alkalmazott 
szakemberei felé folyamatosan a legkorszer bb ismeretanyagokat juttatja el. Ez a tevékenység az 
egyik kulcseleme a termékmin ség javításának, a versenyképes hozamok elérésnek és a különböz  
jogszabályi kötelezettségeknek való hiánytalan megfelelésnek is. 
A tagok részére olyan képzések, el adások szervezése, amelyek a termelési tevékenységükben, 
gazdálkodásukban segíti ket: 
– Az árumin séggel, a min ségbiztosítással, az árukezeléssel, nyomon követéssel kapcsolatos 
oktatások szervezése, meghívott vagy szervezeten belüli tanácsadók segítségével; a kutatás kísérleti 
termelés eredményeit, tapasztalatait referáló képzések, el adások tartása a 
termesztéstechnológiákról, növényvédelemr l, fajról, fajtákról. Ideértve természetesen a mások által 
végzett kutatások eredményeinek közlését is; 
– Képzések, el adások témája lehet: jogszabályi változások, adó, NAV, munkaügy, munkavédelem, 
t zvédelem, támogatások, aktuális pályázati lehet ségek, környezetvédelem, integrált és 
biotermesztés; 
– Ezen túl a szaktanácsadási szolgáltatásokhoz is biztosítani kell a hozzáférésüket, melynek 
segítségével tájékozódhatnak az aktuális kutatási és kísérleti termelés eredményeir l. 
1.2.5.1. Az ellen rizhet  módon történ  végrehajtás megvalósításának lehetséges eszközei: 
El adások, képzések, konferenciák szervezése a tagoknak, a fent említett témákban. Másrészt a 
termel i szervezetek együttm ködését el segít  összejövetelek, termel i szervezet konferenciák 
szervezése is ezen tevékenységek közé tartozik. Az ellen rzés során az adott képzéshez, el adáshoz 
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tartozó terembérlet, egyéb eszközök bérlete, vásárlása legfeljebb a minisztérium által elfogadott 
m ködési alap négy százalékáig, kölcsönzése, a szükséges okmányokkal igazolva elszámolható 
költségnek min sül. Az el adók díjazása, bemutatók megszervezése, szóróanyagok biztosítása 
(amit a termel i szervezet készíttet) is elszámolható a m ködési alapból. A képzések kiküldött 
meghívóját, a képzés programját, az elhangzott el adások összefoglalóját és a jelenléti ív másolatát 
az ellen rzés során be kell mutatni 
1.2.5.2. Az intézkedés ellen rzése, elvárt eredményei: 
Az el adás, képzés szervezése során keletkezett dokumentáció (pl. terembérlet) bemutatásával, a 
tagoknak kiküldött meghívó egy másolatával, amely tartalmazza az el adások címét, az el adó 
nevét. A jelenléti ív bemutatásával, egy jegyz könyv felmutatásával az adott képzésr l, témákról, 
eseményekr l igazolja a rendezvény tényleges megszervezését. 
Elvárt eredmény az, hogy a termel k felkészültek legyenek a napi kérdésekben. Konkrét mér - 
mutatószámot nem határozunk meg ennek megvalósításának ellen rzésére, viszont a rendezvények 
száma, a jelen lév k száma, az el adások témája, azok színvonala, a készített jegyz könyvek 
bizonyítják a hatékonyságot. 
1.2.5.3. Azok a célkit zések, amelyek elérésében ez az intézkedés jelent s szerepet játszik: 
1.2.5.3.1. A piac konkrét igényeinek és a fenntartható mez gazdaság feltételrendszerének 
teljesítését célzó, fejleszt  és alkalmazott kutatásoknak az uniós szabályozásnak is megfelel  
módon történ  megvalósítása; 
1.2.5.3.2. A hazai és nemzetközi tudományos eredmények gyorsított adaptálása, környezetbarát, 
integrált, els sorban biológiai módszerek bevezetésének gyorsítása; 
1.2.5.3.3. A piaci igényeknek való jobb megfelelés érdekében a zöldség és gyümölcs, valamint a 
gomba termesztés szervezése az id - és mennyiségi szempontokra figyelemmel, illetve ennek áruvá 
készítése, osztályozása, csomagolása, tárolása, feldolgozása teljes logisztika fejlesztése; 
1.2.5.3.4. Különleges prémium min ség felépítése, a magyar termék jobb arculatának bemutatása 
érdekében a magyar zöldség-gyümölcs friss és feldolgozott termékek eladásának ösztönzésével; 
1.2.5.3.5. A környezetbarát termelés és termék el állítás; 
1.2.5.3.6. Min ségfejlesztés és min ségtanúsítás, a nyomon követhet séget biztosító jelölési 
rendszer kialakítása 
 
1.2.6. Válságmegel zési és -kezelési intézkedések a vonatkozó rendeletben szabályozottak szerint 
A válságmegel zési és -kezelési intézkedésekre vonatkozóan e rendelet 16-21. § alapján kell eljárni. 
Célja a piaci válságok megel zése és a kialakult kereslet-kínálati válságok kezelése. 
 
1.2.6.1. Az ellen rizhet  módon történ  végrehajtás megvalósításának lehetséges eszközei: 
Tárgyi eszköz fejlesztés: minden olyan beruházás elfogadható, amely az egyes intézkedések 
végrehajtását segíti, amennyiben a termel i szervezet igazolni tudja, hogy az egyértelm en és 
kizárólagosan kapcsolható a válságmegel zéshez. Az árukivonáshoz és a be nem takarításhoz 
kapcsolható tárgyi eszköz beszerzésen belül a szükséges munkagépeket és szállító járm veket, az 
átadás eszközeit kell érteni. Ezek szükségességét egyértelm en kell igazolni. Ennek eredményeként 
a szervezet egy szolgáltatási rendszert alakít ki. A termelésszervezés során gy jtött információk 
alapján, piaci információk alapján a szükséges intézkedés meghatározásával ezt a folyamatot a 
termel i szervezetnek kell koordinálnia. 
Amennyiben a beruházások szükségessége nem alátámasztható (pl. kapacitás miatt) a szervezet 
szolgáltatóval is megvalósíthatja az intézkedésekhez kapcsolódó feladatok ellátását. 
A munkavállalónak, aki a feladatot végrehajtja, nyilvántartásokkal kell igazolnia a probléma 
megoldásával töltött id  mennyiségét, a végzett feladat megjelölésével. 
A promóció és kommunikáció, valamint a képzés tekintetében is lehet szó tárgyi eszköz 
beszerzésr l, de ez csak megfelel  indoklással fogadható el. 
Szolgáltatás igénybevételének elszámolása akkor történhet meg, ha az egyértelm en kapcsolható a 
válságmegel zéshez kapcsolódó promóció és kommunikációhoz vagy képzéshez. Ezt a 1.2.3. és a 
1.2.5. pontokkal összevonni nem lehet, elkülönítetten kell kezelni. 
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A promóció, kommunikáció során mindig a piaci egyensúly helyreállítását kell szem el tt tartani. 
Ehhez tartozhat a kiadványok szerkesztése, készítése, terjesztése, reklámtevékenység, 
fogyasztásösztönzés és egyéb tevékenységek, melyek megfelel en indokoltak. Amennyiben ezt 
nem szolgáltatóval végeztetjük, hanem saját alkalmazottal, a munkával eltöltött id  egyértelm  
rögzítése szükséges. 
A képzési tevékenység során a rendeletben meghatározott témákban kell el adásokat szervezni akár 
meghívott el adókkal, akár a szervezeten belül, az adott témával foglalkozó munkatársakkal! 
1.2.6.2. Az intézkedés ellen rzése, elvárt eredményei: 
Válságmegel z  intézkedés alkalmazásának feltétele, hogy azt a Vidékfejlesztési Minisztérium (a 
továbbiakban: minisztérium) a m ködési program részeként jóváhagyja. 
Az elvárt eredmény mindenképpen a piaci egyensúly fenntartása vagy annak létrehozása, a kereslet 
és kínálat összhangjának fenntartása vagy összehangolása. 
A szükséges információk birtokában (termesztett mennyiség, keresett mennyiség) valószín síthet , 
hogy az értékesítés során ár és/vagy mennyiségi problémák lesznek, a probléma megoldására 
alkalmazni kell ezt az intézkedést. Az intézkedés végrehajtása során elvégzett feladatokat, 
munkafolyamatokat, az intézkedéssel érintett termékeket, azok mennyiségét, min ségét, a felmerült 
költségeket rögzíteni kell. A Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által, az ellen rzés 
során kiállított dokumentációk is bizonyítékként szolgálnak. 
Ezt követ en meg kell vizsgálni, hogy az intézkedés milyen hatással volt a piacra. A piaci 
információk segítségével az árak növekedését, vagy az értékesített mennyiségek növekedését 
egyértelm en igazolni kell. 
1.2.6.3. Azok a célkit zések, amelyek elérésében ez az intézkedés jelent s szerepet játszik: 
1.2.6.3.1. A piac konkrét igényeinek és a fenntartható mez gazdaság feltételrendszerének 
teljesítését célzó, fejleszt  és alkalmazott kutatásoknak az uniós szabályozásnak is megfelel  
módon történ  megvalósítása; 
1.2.6.3.2. A piaci igényeknek való jobb megfelelés érdekében a zöldség és gyümölcs, valamint a 
gomba termesztés szervezése az id - és mennyiségi szempontokra figyelemmel, illetve ennek áruvá 
készítése, osztályozása; 
1.2.6.3.3. A termékek piacain jelentkez  válságok megel zése és kezelése. 
 
1.2.7. Környezetvédelmi tevékenységtípusok 
A Nemzeti Stratégia részét képez  a „Környezetvédelmi tevékenységek nemzeti kerete” tartalmazza 
a környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos alapvet  szabályokat, el írásokat. A termel i 
szervezet döntése szerint: 
a) a m ködési program kiadásainak legalább 10%-át környezetvédelmi intézkedésekre fordítja, 
vagy 
b) a m ködési program tartalmaz legalább két környezetvédelmi intézkedést, intézkedésenként 
legalább egy tevékenység végzend  el. 
A környezetvédelmi tevékenységek, az ellen rizhet  módon történ  végrehajtásának lehetséges 
eszközeit a „Környezetvédelmi tevékenységek nemzeti kerete” tartalmazza. A nemzeti keretbe 
foglalt intézkedések az alábbiak: 
1.Tápanyag-gazdálkodási terv készítése/készíttetése és végrehajtása 
2.Komposzt használata 
3.Zöltrágya használata 
4.A meglév  öntözési rendszerek fejlesztése vagy cseréje 
5.Megújuló energiaforrásokat felhasználó f tésrendszer kialakítása 
6.Az újrahasznosítható csomagolás termelési szakaszban történ  ismételt felhasználása 
7.Újrahasznosítható és újrafeldolgozható csomagolóanyagok használata a forgalmazási szakaszban 
8.Biológiailag lebomló csomagolóanyagok alkalmazása 
9.A biológiailag lebomló szerves anyagok aerob lebontása és további felhasználásra alkalmassá 
tétele (Komposztkészítés) 
10.A növényi maradványok energetikai célú fölhasználásának el segítése 
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11.Szelektív hulladékgy jtés 
12.A kedvez tlen m szaki jellemz kkel rendelkez  növényvédelmi gépek és növényvéd  szer 
kijuttatására szolgáló berendezések helyettesítése korszer bb gépekkel és eszközökkel 
13.Biológiai növényvédelmi eszközök és készítmények alkalmazása 
14.Ökológiai gazdálkodás 
15.Horizontális intézkedésként, azaz a nemzeti keretben meghatározott esetekben: 
a.Víz-, talaj- és növényanalízis 
b.Oktatás, képzés 
c.Szaktanácsadás 
d.Tervezés 
 
Ezen felül amennyiben egy termel i szervezet termel  tagjainak legalább 80%-a az Európai 
Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 39. cikke (3) bekezdése szerinti, egy vagy 
több azonos agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalást tett, e kötelezettségvállalások 
mindegyike környezetvédelmi intézkedésnek számít. Ebben az esetben azonban a 
kötelezettségvállalások teljesítése nem támogatható a m ködési alapból. A „Környezetvédelmi 
tevékenységek nemzeti keretének” 1. mellékletben található azoknak az ÚMVP keretében 
végrehajtható agrár-környezetgazdálkodási programoknak a leírása, amelyek – ha a termel i 
szervezet termel  tagjainak legalább 80%-a részt vesz bennük – környezetvédelmi intézkedésnek 
tekinthet k. 
Az intézkedések végrehajtásának és támogathatóságának általános és részletes feltételeit ugyancsak 
a „Környezetvédelmi intézkedések nemzeti kerete” határozza meg. A fenti lista azonban nem 
kimerít  jelleg , tehát a m ködési program keretében a listában nem szerepl , de a nemzeti keret 
elveivel egyez  és a nemzeti keret által meghatározott követelményeknek és feltételeknek eleget 
tev , azaz a nemzeti keretbe illeszked  más környezetvédelmi intézkedés is végrehajtható. 
1.2.7.1. Az intézkedés ellen rzése, elvárt eredményei: 
Az intézkedés elvárt eredménye, hogy a termel i szervezet az említett tevékenységek esetében a 
vonatkozó rendeletekben el írt kötelezettségeken túlmutató kötelezettségeket vállaljanak és 
teljesítsenek. Az ellen rzés során el ször is tudni kell igazolni ezt a kitételt. Ennek egy lehetséges 
módja lehet, hogy az intézkedés meghatározásakor a vonatkozó rendelet el írásaiból készítenek egy 
feljegyzést, majd meghatározzák, hogy mi az a többletfeladat, amit ezen felül fognak teljesíteni. 
Az agrár-környezetvédelmi programban való részvétel egy intézkedésnek elfogadható, a fentebb 
említett feltételek teljesítése esetén. Annak igazolására, hogy tagjaik részt vesznek a programban, az 
MVH által küldött elfogadó határozat használható bizonyítékként, valamint az évente beadott 
támogatásigényl  nyomtatvány másolata szükséges annak igazolására, hogy szántóföldi 
zöldségtermesztés esetén, az adott gazdasági évben a tag milyen kultúrát választott és az hogyan 
illeszkedik a termel i szervezet értékesítési rendszerébe. 
A küls  szolgáltatásokról a megrendelést igazoló dokumentációt, az eredményeket, a kifizetést 
igazoló dokumentumokat kell bizonyítékként felmutatni. Amennyiben a termel  szervezet saját 
maga kívánja ezeket a szolgáltatásokat végezni, az ehhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését 
igazoló számlák, bizonylatok, számviteli bizonylatok szolgálnak bizonyítékul. 
Amennyiben a termel i szervezet alkalmazottjának bére támogatható, a munkát végrehajtó személy 
esetében nyilvántartást kell vezetni a feladat elvégzéséhez szükséges id r l, a feladat 
megnevezésér l. Erre csak akkor van szükség, amennyiben a munkavállaló/vállalkozó más feladat 
elvégzésére is kapott megbízást, ami nem kapcsolható össze a m ködési programban feltüntetett 
feladatok végrehajtásával. 
A beruházások végrehajtását a számlával és a tárgyi eszközök tulajdonjogának, használatának, 
m ködésének igazolásával lehet végrehajtott tevékenységként elfogadni, természetesen a 
kapcsolódó okiratok, dokumentációk bemutatásával. Ingatlanok esetén szintén a számlák, a 
tulajdoni lap, a m szaki és egyéb dokumentáció bemutatásával lehet igazolni a tevékenység 
végrehajtását. 
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1.2.7.2. Azok a célkit zések, amelyek elérésében ez az intézkedés jelent s szerepet játszik: 
1.2.7.2.1. A piac konkrét igényeinek és a fenntartható mez gazdaság feltételrendszerének 
teljesítését célzó, fejleszt  és alkalmazott kutatásoknak az uniós szabályozásnak is megfelel  
módon történ  megvalósítása, 
1.2.7.2.2. A hazai és nemzetközi tudományos eredmények gyorsított adaptálása, környezetbarát, 
integrált, els sorban biológiai módszerek bevezetésének gyorsítása, 
1.2.7.2.3. Különleges prémium min ség felépítése, a magyar termék jobb arculatának bemutatása 
érdekében a magyar zöldség-gyümölcs friss és feldolgozott termékek eladásának ösztönzésével, 
1.2.7.2.4. A prémium termékek, a márkázott termékek, a földrajzi árujelz k és min ségi jelek 
használata, 
1.2.7.2.5. A környezetbarát termelés és termék el állítás, 
1.2.7.2.6. Min ségfejlesztés és min ségtanúsítás, a nyomon követhet séget biztosító jelölési 
rendszer kialakítása, 
1.2.7.2.7. A termékek piacain jelentkez  válságok megel zése és kezelése. 
1.2.8. Egyéb tevékenységtípusok 
Ebbe a csoportba tartoznak azok az intézkedések, melyek egyik eddig elemzett tevékenységtípusba 
sem sorolható, de a m ködési program végrehajtásában az intézkedés fontos szerepet játszik. 
1.2.8.1. Az ellen rizhet  módon történ  végrehajtás megvalósításának lehetséges eszközei: 
1.2.8.1.1. A m ködési programhoz kapcsolódó jogi tevékenységek, a szervezet szabályzataival és 
m ködésével kapcsolatos jogi tanácsadás, 
1.2.8.1.2. Tagsági és üzleti nyilvántartó és elszámolási adatbázisok fejlesztése és m ködtetése és az 
ehhez kapcsolódó statisztikai elemzések készítése, 
1.2.8.1.3. Ár- és egyéb üzleti információs szolgáltatások igénybevétele, 
1.2.8.1.4. Pályázatfigyelési és tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, 
1.2.8.1.5. Pályázatírás, adótanácsadás megszervezése. 
 
1.2.8.2. Az intézkedés ellen rzése, elvárt eredményei: 
A felsorolt lehetséges tevékenységet végrehajtását a vállalkozói szerz désben vagy a 
munkaszerz désben megfogalmazott feladatot eredményez  dokumentációval igazolható, valamint 
a vállalkozói szerz désben szerepl  munkadíj vagy a munkabér és közterheinek kifizetését igazoló 
okmányok bemutatásával. 
A végrehajtott feladatok nyilvántartásával, elemzések készítésével (pl. megírt pályázatok száma, 
ebb l nyertes pályázatok száma) folyamatos frissítésével az intézkedés teljesítettnek tekinthet . 
Amennyiben a végrehajtó személy a termel i szervezet saját alkalmazottja, munkaid -nyilvántartás 
vezetése szükséges, amely igazolja a feladat végrehajtásával eltöltött id t. 
1.2.8.3. Azok a célkit zések, amelyek elérésében ez az intézkedés jelent s szerepet játszik: 
1.2.8.3.1. A piac konkrét igényeinek és a fenntartható mez gazdaság feltételrendszerének 
teljesítését célzó, fejleszt  és alkalmazott kutatásoknak az uniós szabályozásnak is megfelel  
módon történ  megvalósítása; 
1.2.8.3.2. A hazai és nemzetközi tudományos eredmények gyorsított adaptálása, környezetbarát, 
integrált, els sorban biológiai módszerek bevezetésének gyorsítása; 
1.2.8.3.3. A termel i szervezetek másod- és harmadszint  együttm ködésének er sítése, más 
tagállamok szervezeteivel való kooperáció el segítése; 
1.2.8.3.4. Különleges prémium min ség felépítése, a magyar termék jobb arculatának bemutatása 
érdekében a magyar zöldség-gyümölcs friss és feldolgozott termékek eladásának ösztönzésével; 
1.2.8.3.5. A prémium termékek, a márkázott termékek, a földrajzi árujelz k és min ségi jelek 
használata; 
1.2.8.3.6. A környezetbarát termelés és termék el állítás; 
1.2.8.3.7. Min ségfejlesztés és min ségtanúsítás, a nyomon követhet séget biztosító jelölési 
rendszer kialakítása; 
1.2.8.3.8. A termékek piacain jelentkez  válságok megel zése és kezelése. 
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2. A felel s illetékes hatóságok és szervek kijelölése 
 

Vidékfejlesztési Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. 

 
3. A nyomon követési és értékelési rendszerek leírása 

 
3.1. A m ködési programok értékelése és a termel i szervezetek jelentési kötelezettségei 
A m ködési programok értékelése és a termel i szervezetek jelentési kötelezettségei 
vonatkozásában az e rendeletben foglaltak az irányadóak.  
3.2. A nemzeti stratégia nyomon követése és értékelése 
A termel i szervezetek m ködési programjában megvalósított beruházások és intézkedések nyomon 
követésére és értékelésére a legszemléletesebb mutató a szervezetek által értékesített termék értéke 
és annak részaránya a teljes tagállami zöldség-gyümölcs áruforgalomból. Ezen kívül természetesen 
a szervezetek vagyoni és pénzügyi helyzete, piaci és infrastrukturális fejl dése is jól nyomon 
követhet . A környezetvédelmi tevékenységtípusok kivételével az összes egyéb intézkedés valahol 
a fenti célok elérését szolgálják és hatékonyságuk is els sorban azokban mérhet ek. Egyedileg 
értékelve csak a tevékenységek darabszáma mérhet , de konkrét hatásuk nem. 
Bár a válság-megel zési és kezelési tevékenységek els sorban az id szakosan kialakuló, rövid 
id tartamú piaci krízisek megel zését és kezelését szolgálják, azonnali kontroll hiányában hatásuk 
csak középtávon értékelhet . 
 



6. melléklet a 150/2012. (XII. 28.) VM rendelethez
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1. A M KÖDÉSI PROGRAM KERETÉBEN VÉGREHAJTOTT KÖRNYEZETVÉDELMI 
INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 
1.1. JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGEK 
 
A mez gazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mez gazdasági 
termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekr l szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103c. cikke (3) 
bekezdése alapján a termel i szervezetek számára el írás, hogy 
a) a m ködési programoknak tartalmazniuk kell két vagy több környezetvédelmi intézkedést; 
b) vagy a m ködési programok kiadásainak legalább 10%-át környezetvédelmi intézkedésekre kell 
fordítani. 
 
Amennyiben egy termel i szervezet termel  tagjainak legalább 80%-a az Európai Mez gazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 
20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 39. cikke (3) bekezdése szerinti, egy vagy több azonos agrár-
környezetvédelmi kötelezettségvállalást tett, e kötelezettségvállalások mindegyike az 
1234/2007/EK tanácsi rendelet 103c. cikk (3) bekezdés els  albekezdés a) pontjában említett 
környezetvédelmi intézkedésnek számít. Ebben az esetben azonban a kötelezettségvállalások 
teljesítése nem támogatható a m ködési alapból. Az 1. mellékletben található azoknak az ÚMVP 
keretében végrehajtható agrár-környezetgazdálkodási programoknak a leírása, amelyek – ha a 
termel i szervezet termel  tagjainak legalább 80%-a részt vesz bennük – környezetvédelmi 
intézkedésnek tekinthet k. 
 
A m ködési programban szerepl  környezetvédelmi intézkedéseknek: 
- Tiszteletben kell tartaniuk az Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi 
rendelet 39. cikke (3) bekezdésének els  albekezdésében foglalt, az agrár-környezetvédelmi 
kifizetésekre vonatkozó követelményeket; 
Tehát a m ködési programban csak olyan kötelezettségvállalások szerepelhetnek, amelyek 
túlmutatnak 
a) az 1782/2003/EK rendelet 5. és 6. cikke, valamint II. és III. melléklete értelmében megállapított, 
az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez 
teljesítend  Helyes Mez gazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges feltételrendszer 
el írásain, 
b) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez 
teljesítend  „Helyes Mez gazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges 
feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 
50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben szabályozott kötelez  érvény  el írásokon, 
c) a trágya- és növényvéd szer-használatra vonatkozóan az ÚMVP-ben meghatározott 
minimumkövetelményeken, valamint 
d) a nemzeti jogban szabályozott más kötelez  érvény  el írásokon; 
e) összhangban kell lenniük a környezetvédelmi intézkedések nemzeti keretével; 
f) összeegyeztethet nek és kiegészít nek kell lenniük a m ködési program keretében végrehajtott, 
más környezetvédelmi intézkedésekkel, adott esetben a termel i szervezet tagjai által végrehajtott 
és az ÚMVP keretében támogatott, agrár-környezetgazdálkodási kötelezettségvállalásokkal és ki 
kell egészíteniük azokat. 
 
A különböz  környezetvédelmi tevékenységeket szabad kombinálni feltéve, hogy kiegészítik 
egymást és összeegyeztethet ek. Az adott intézkedés leírásánál tüntettük föl azt, ha valamely 
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intézkedés más intézkedéssel a m ködési program szintjén vagy a termel i szervezet tagjainak 
szintjén nem kombinálható. 
 
 
1.2. A M KÖDÉSI PROGRAMBAN SZEREPL  KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK 
TÁMOGATÁSA 
 
Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103c. cikk (3) bekezdésének els  albekezdésében említett 
környezetvédelmi intézkedések támogatása fedezi az intézkedésb l származó többletköltségeket és 
bevételkiesést. 
 
A tárgyieszköz-beszerzésen kívüli környezetvédelmi tevékenységek támogatása az 1698/2005/EK 
rendelet mellékletében az agrár-környezetvédelmi kifizetésekre megállapított maximális összegekre 
korlátozódik. Ezek az összegek kivételes esetekben megnövelhet k, figyelembe véve a nemzeti 
stratégiában indokolt egyedi körülményeket. 
 
A környezetvédelmi tevékenységek kombinálása esetén a támogatási szintet az 543/2011/EK 
Bizottsági rendelet 60. cikk (4) bekezdés értelmében az egyedi bevételkiesés és a kombinációból 
ered  többletköltségek figyelembevételével kell megállapítani. 
 
Amennyiben a m ködési program lehet vé teszi a különböz  környezetvédelmi tevékenységek 
együttes alkalmazását, és/vagy amennyiben a m ködési program keretében kiválasztott 
környezetvédelmi tevékenységek együttesen alkalmazhatók az EMVA-ból támogatott agrár-
környezetgazdálkodási intézkedésekkel a támogatás mértékének megállapításakor figyelembe kell 
venni az együttes alkalmazásból ered  speciális bevételkiesést és többletköltségeket. 
 
A m ködési program keretében végrehajtott környezetvédelmi intézkedéshez nyújtott támogatás 
módosítható abban az esetben, ha változik a vonatkozó kiindulási szint (vagyis az a követelmény-
együttes, amelyet az agrár-környezetgazdálkodási kötelezettségvállalásoknak meg kell haladniuk). 
 
 
1.3. A M KÖDÉSI PROGRAM KERETÉBEN VÉGREHAJTOTT, EGYES KÖRNYEZETVÉDELMI 
INTÉZKEDÉSEK KÖTELEZ , LEGRÖVIDEBB ID TARTAMA 
 
A m ködési programok keretében végrehajtható azon – nem beruházási jelleg  – környezetvédelmi 
intézkedéseknél, amelyek az agrár-környezetgazdálkodási intézkedéseihez hasonlóak és ahol az 
intézkedés id tartama meghatározó (kritikus) az elvárt környezeti el ny szempontjából, a hasonló 
agrár-környezetgazdálkodási intézkedésre meghatározott, kötelez  id tartamot kell alkalmazni. 
Ett l abban az esetben lehet eltérni, ha a Környezetvédelmi intézkedések nemzeti kerete az egyes 
intézkedések leírásánál, indokolt esetben más id tartam alkalmazását megengedi. 
 
Amennyiben a m ködési program tartama rövidebb, mint a fent említett id tartam (pl. 3-4 év), 
akkor a szóban forgó környezetvédelmi intézkedést a következ  m ködési programban is folytatni 
kell. Indokolt esetben ett l el lehet térni, különösen akkor, ha az eltérést a m ködési program 
543/2011/EK rendelet 126. cikke (3) bekezdése szerinti félid s értékelésének eredményei 
indokolják. 
 
Az alkalmazás kötelez  legrövidebb id tartamát az egyes – érintett – környezetvédelmi 
intézkedések leírásánál tüntettük fel. Mivel azonban a nemzeti keret a környezetvédelmi 
intézkedések nem kimerít  listáját tartalmazza, a fenti kötelezettség a listában nem található, de a 
m ködési programban végrehajtani kívánt környezetvédelmi intézkedések esetén is fennáll. 
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Hasonlóképpen, alkalmazni kell a jöv ben a nemzeti keretbe újonnan belefoglalandó 
környezetvédelmi intézkedések esetén is. 
 
 
2. A KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK NEM KIMERÍT  LISTÁJA 
 
2.1. TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETVÉDELMI 
INTÉZKEDÉSEK 
 
A gazdálkodással szemben támasztott legf bb követelmény, hogy gazdaságos és környezetkímél  
legyen, vagyis alkalmazkodjon az ökológiai és ökonómiai viszonyokhoz. Világszerte célkit zés a 
hosszú távon fenntartható gazdálkodás megvalósítása. A fenntartható gazdálkodás fogalmának 
többféle meghatározása ismert, de a környezet szempontjából kiemelend  az, hogy a természetes 
er forrásokban ne következzen be változás. E tekintetben, a mez gazdasági termelésben els rend  
feladat a talajok termékenységének meg rzése a környezet felesleges terhelése nélkül. 
 
A talajok termékenysége számos egyéb tényez  mellett alapvet en a tápanyag-gazdálkodástól függ. 
A környezetkímél  tápanyag-gazdálkodás megvalósításához elengedhetetlen a rendszeres 
talajvizsgálat, amelynek segítségével megállapítható a talajok ellátottsági szintje, illetve a 
túltrágyázásból ered  vagy egyéb okból kialakuló talajszennyezés. A trágyázás potenciális károsító 
hatásának elkerülése érdekében fontos a különböz  mértékben veszélyeztetett területek elhatárolása. 
A tápanyagadagok megállapításánál továbbra is célszer  a növény igényét, a talaj ellátottságát 
figyelembe venni, a mérleg elvet követni, továbbá szem el tt kell tartani a talajvíz felszínt l való 
távolságát, a lejtési viszonyokat és a várható gazdasági hatékonyságot is. Be kell tartani a szerves és 
m trágyák használatának helyes szakmai gyakorlatát. 
 
2.1.1. Tápanyag-gazdálkodási terv készítése/készíttetése és végrehajtása 
 
Az intézkedés leírása és indoklása: 
A talajok termékenységének fenntartása, a termesztett növények tápanyagigényének kielégítése a 
sikeres termesztés alapja. A tápanyag-gazdálkodásnak azonban a környezetvédelem szempontjait is 
figyelembe kell vennie. A tápanyagok hiánya a talaj termékenységének csökkenéséhez vezet, a 
többletben alkalmazott tápanyagok kimosódása pedig a vizek szennyezését okozhatja. A 
tápanyagok kijuttatásából származó környezeti kockázatok csökkentését szolgálja a mindezen 
szempontok figyelembe vételével készített tápanyag-gazdálkodási terv végrehajtása. A kijuttatandó 
tápanyag mennyiségének pontos meghatározásához talajvizsgálatra és ültetvények esetében 
levélanalízisre van szükség. 
 
Az intézkedés környezeti hozadéka, hogy a tervezés alapján a talaj tápanyag-ellátottságát és 
tápanyag-szolgáltató képességét, valamint az adott növény igényét figyelembe véve csak a 
szükséges mennyiség  trágyákat juttatjuk ki, megel zve ezzel az esetlegesen többletként 
alkalmazott szerek környezetbe jutását, a vizek szennyezését. 
 
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások: 
a) Tápanyag-gazdálkodási terv készítése/készíttetése és végrehajtása. 
b) A tápanyag-gazdálkodási terv végrehajtása. 
c) Nyilvántartás vezetése a tápanyag-gazdálkodás valamennyi m veletér l. 
 
A támogatható költségek: 
a) A tápanyag-gazdálkodási terv készítésének költsége számla alapján szolgáltatás igénybevétele 
esetén, illetve a termel i szervezet tápanyag-gazdálkodási tervet készít , képzett alkalmazottjának 
munkabére munkaid -nyilvántartás alapján. 
b) A nyilvántartáshoz szükséges szoftverek beszerzése számla alapján. 
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A támogatható költségek nem haladhatják meg az agrár-környezetgazdálkodási célprogramokban a 
tápanyag-gazdálkodási terv készítésére meghatározott támogatás szintjét. 
 
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások: 
a) a tápanyag-gazdálkodási terv készítéséhez szükséges, illetve a végrehajtás ellen rzése 
érdekében végzett talajvizsgálat és/vagy levélanalízis, valamint 
b) a tápanyag-gazdálkodási terv végrehajtását segít  szaktanácsadás (akár szolgáltatásként 
igénybe vett, akár a termel i szervezet alkalmazottja által végzett). 
Az intézkedés az agrár-környezetgazdálkodással kapcsolatos intézkedésekkel nem 
kombinálható! 
 
 
2.2. TALAJVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 
A szakszer tlen talajhasználat, illetve agrotechnika (m velés, trágyázás, növényvédelem) 
erózióhoz, talajpusztuláshoz vagy talajszennyezéshez vezethet. A talaj pusztulását követ en – bár 
gondos gazdálkodással évek vagy évtizedek alatt termékenysége feljavítható –, a helyreállítás 
évszázadokat vehet igénybe. Szükséges tehát gondoskodni a talaj védelmér l. 
 
A talajvédelem alatt a különböz  talajdegradációs folyamatok (talajerózió, talajtömörödés) 
hatásainak csökkentését értjük különböz  agrotechnikai módszerek alkalmazása révén. A 
környezetbarát tápanyag-gazdálkodás gyakorlatának elterjesztésével a talaj tápanyagmérlegének 
egyensúlyba hozása is kiemelt célként fogalmazódik meg. A talajvédelem feladata tehát a term föld 
termékenységének és min ségének megóvása, fizikai, kémiai és biológiai romlásának megel zése, 
illetve elhárítása. A talaj védelme a term föld min ségét veszélyeztet  víz- és szélerózió, a 
széls séges vízháztartási helyzetek, a szikesedés, a savanyodás és egyéb fizikai, kémiai és biológiai 
romlást, illetve szennyezést el idéz  beavatkozások, folyamatok megel zésére, valamint a talaj 
termékenységének fenntartására alkalmas, szakszer  talajvéd  m velési eljárásokkal, talajvédelmi 
beavatkozásokkal és létesítményekkel biztosítható. 
 
Az intézkedéscsoport keretében választható zöldtrágyázás és komposzthasználat tápanyagellátó 
szerepe a m trágyák használata következtében megsz nt. Ma már ezen intézkedések f  célja a talaj 
védelme, valamint a talaj fizikai tulajdonságainak kedvez  befolyásolása. 
 
2.2.1. Komposzt használata 
 
Az intézkedés leírása és indoklása: 
A komposzt a talaj term képességét javító, morzsalékos, sötétbarna szín , földszer , magas 
szervesanyag-tartalmú anyag, amely a növénymaradványok ellen rzött körülmények között oxigén 
jelenlétében, mikro- és makroorganizmusok segítségével történ  autotermikus és termofil biológiai 
lebontásával állítható el . 
 
A komposzt felhasználásának környezeti el nyei a talaj szerves anyag tartalmának növelése és 
ezáltal a talaj víz- és h háztartásának, valamint a talaj szerkezetének javítása, amely egyúttal jobb 
leveg zöttséget biztosít és hozzájárul a talaj erózió elleni védelméhez is. A komposzt kijuttatása 
növeli a talaj tápanyag-szolgáltató képességét, fokozza a talaj biológiai aktivitását. 
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Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások: 
A komposzt beszerzése és kijuttatása. 
 
A támogatható költségek: 
A komposzt költsége számla alapján. 
 
A „Komposztkészítés” c. intézkedéssel való kombinálás esetén a – termel i szervezet által 
el állított – komposzt költsége nem támogatható. 
 
A támogatható költségb l le kell vonni a komposzttal helyettesített és a komposzt 
tápanyagtartalmával egyenérték  m trágya költségét. 
 
2.2.2. Zöldtrágya használata 
 
Az intézkedés leírása és indoklása: 
Zöldtrágyázás alatt a szervestrágyázásnak azt a módját értjük, amikor az erre a célra vetett növény 
teljes (bimbós vagy virágzó) zöldtömegét a talajba dolgozzuk annak érdekében, hogy a talaj 
termékenységét meg rizzük, illetve fokozzuk. 
 
A zöldtrágyázás környezeti el nyei a talaj szerves anyag tartalmának növelése és ezáltal a talaj víz-, 
h - és leveg -háztartásának, szerkezetének javítása, tápanyag-szolgáltató képességének növelése, 
biológiai aktivitásának fokozása. A zöldtrágya növények termesztése hozzájárul az erózió, defláció 
megel zéséhez és az ásványi anyagok kimosódásának (így pl. a könnyen oldódó tápanyagok – a 
nitrátok – kimosódásának), valamint a talaj tömörödésének megakadályozásához. El segíti a 
morzsalékos talajszerkezet kialakulását, kötött talajon javítja a talaj rossz fizikai tulajdonságait. 
Azáltal, hogy a zöldtrágyanövény beárnyékolja a talajt, csökkenti a gyomosodás veszélyét is. 
 
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások: 
a) Zöldtrágyanövények vetése és ápolása. Zöldtrágyanövényként csak a rozs, a csillagfürt, a 
somkóró, a bükköny, a lóbab, a takarmányborsó, a herefélék, az olajretek, a repce, a repcsényretek, 
a pohánka, a napraforgó, a facélia és a lucerna alkalmazható. 
b) Zöldtrágyanövények beszántása. 
 
A támogatható költségek: 
a) A zöldtrágyanövény vet magjának költsége számla alapján. 
b) A zöldtrágyanövények m velési költségei számla alapján vagy az VM Mez gazdasági Gépesítési 
Intézet „Mez gazdasági Gépüzemeltetés” c. kiadványának a mez gazdasági gépek áráról és 
üzemeltetési költségér l, valamint a mez gazdasági gépi munkák költségér l szóló számaiban 
szerepl  normák alapján. 
c) A zöldtrágyanövények beszántásának költsége számla alapján vagy a VM Mez gazdasági 
Gépesítési Intézet „Mez gazdasági Gépüzemeltetés” c. kiadványának a mez gazdasági gépek áráról 
és üzemeltetési költségér l, valamint a mez gazdasági gépi munkák költségér l szóló számaiban 
szerepl  normák alapján. 
 
A költségmegtakarításokat (pl. a zöldtrágyanövény tápanyagtartalmával egyenérték  m trágya 
költsége; a szántás költsége, ha a f vetemény alá egyébként is szántani kellett volna) le kell vonni a 
támogatható költségekb l. A zöldtrágyanövények tápanyagtartalmának meghatározásakor a 
szakirodalmi adatok az irányadók. E tekintetben a levélanalízis nem támogatható. 
 
A támogatható költségek nem haladhatják meg az agrár-környezetgazdálkodási célprogramokban a 
zöldtrágyázásra meghatározott támogatás szintjét. 
 
Az intézkedés az integrált szántóföldi növénytermesztés célprogrammal nem kombinálható! 
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2.3.VÍZGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 
Magyarországon a mez gazdasági infrastruktúra nem követte a megváltozott földtulajdoni és 
földhasználati viszonyokat. A meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások jó része napjainkra 
elhasználódott. 
 
Továbbra is alacsony az öntözött és meliorált területek aránya. Emellett jellemz  probléma, hogy az 
adott területre nem alkalmas kultúra került telepítésre, nem megfelel  földhasználati struktúra 
alakult ki. A mez gazdasági termelés stabilitását és kiszámíthatóságát biztosító vízgazdálkodási 
létesítmények (vízpótlás, öntöz víz-tározás, vízvisszatartás) kiépítettsége nem mindig megfelel  és 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a természetközeli vízvisszatartási módokra. 
 
Az ÚMVP-hez készített helyzetelemzés megállapításai alapján biztosítani kell a belvízhálózattal 
érintett területek belvízkárok elleni védelmét is. Csak a kialakult birtokszerkezetet figyelembe vev , 
komplex térségi tájgazdálkodási rendszerekhez igazodó, a környezetvédelmi elírásoknak megfelel  
víz- és energiatakarékos öntöz telepek és rendszerek építése és értéknövel  felújítása indokolt. A 
mez gazdasági tájak mozaikosságának visszaállítása, az infrastruktúra fejlesztése érdekében 
mezsgyék, fasorok, erd sávok telepítése szükséges. 
 
A klímaváltozás várható hatásaira való felkészülés egyik fontos területe a mez gazdasági 
vízgazdálkodás fejlesztése. A fejlesztés során kizárólag a Víz Keretirányelvben (2000/60/EC) 
megfogalmazott elírásoknak megfelel  beruházások támogathatóak. A fenntartható területi 
vízgazdálkodásnak, öntözésnek, vízrendezésnek, belvízvédelemnek, talajvédelemnek az elmúlt tíz-
tizenöt évben kialakultak az új, a fenntarthatóság elveinek megfelel  módszerei. 
 
A jelenlegi mez gazdasági (területi) vízgazdálkodási infrastruktúra az ország jelent s részén nem 
felel meg a mez gazdaság vízgazdálkodással kapcsolatos igényeinek és az ezeknek megfelel  
célkit zéseknek. Ugyanakkor jó állapotba kell hozni minden felszíni és felszín alatti vizet, illetve 
vizes él helyet, beleértve a vizes él helyláncok vízpótlásának, a vízvisszatartásnak, a vízszállító és 
tározó medrek és a hozzájuk tartozó parti sávok jó ökológiai állapotához szükséges vízháztartás 
biztosítását és a vízmin ség-szabályozást is. A mez gazdaság igényeit és a környezeti (ökológiai) 
igényeket nagy területeken csak a mez gazdasági vízgazdálkodási infrastruktúra (belvízrendezés, 
dombvidéki vízrendezés, erózióvédelem, vízvisszatartás, talajvédelem, öntözés) létesítményeinek jó 
állapotba helyezésével, átalakításával és fejlesztésével, a területhasználat és az úthálózat 
átalakításával, illetve megfelel  kialakításával lehet kielégíteni. A feltételezett klímaváltozás 
várható kedvez tlen hatásaira való felkészüléshez elengedhetetlen a környezettudatos gazdálkodás 
folytatása. 
 
 
2.3.1. A meglév  öntözési rendszerek fejlesztése vagy cseréje 
 
Az intézkedés leírása és indoklása: 
Magyarországon a mez gazdaság az összes vízkivételb l csupán 11%-kal részesedik (600 millió 
m3). A mez gazdaság vízfelhasználása jelent s mértékben csökkent az 1990-es évek els  felében 
Az öntözés a teljes mez gazdasági vízhasználatnak mindössze 25–30%-át teszi ki. 
 
A klímaváltozás várható, kedvez tlen hatásaira való felkészülés érdekében fontos célkit zés a víz- 
és energiatakarékos öntözéses-gazdálkodás fejlesztése. Így a zöldség-gyümölcs ágazatban is 
szükséges növelni a víztakarékosság érdekében tett er feszítéseket. Meg kell említeni az öntözésnek 
talaj védelmében, a talajtermékenységének fenntartásában játszott szerepét is tekintettel arra, hogy 
hozzájárul a term föld min ségét veszélyeztet  széls séges vízháztartási helyzetek megel zéséhez. 
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Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások: 
a) A meglév , nem víztakarékos öntözési rendszerek cseréje víztakarékos öntözési rendszerekre (pl. 
mikroöntözés). Az új öntöz berendezések csak akkor támogathatók, ha a vízháztartás mérlegének 
elemzése pozitív eredményt ad. Csak azok az alkalmazások támogathatók, amik megfelelnek a Víz 
Keretirányelv (2000/60/EK) 5. cikkében és 5. mellékletében szerepl  elírásoknak. 
b) Olyan berendezések beszerzése, amelyek el segítik a meglév  öntözési rendszerek által 
felhasznált öntöz víz mennyiségének csökkentését. Pl. az öntözés gyakoriságának, idejének, a 
kijuttatott víz mennyiségének mérése és ellen rzése, a meglév  tápoldatozó berendezés cseréje. 
c) Öntözési terv készíttetése és megvalósítása. 
 
A kötelezettségvállalások csak akkor támogathatók, ha a beruházás megvalósításával biztosítható, 
hogy az öntöz víz felhasználásában legalább 25%-os megtakarítás érhet  el. Abban az esetben, ha 
az öntözési rendszernek, amellyel a meglév  öntözési rendszert fejlesztik vagy amelyre azt 
lecserélik, egyéb kedvez  környezeti hatásai is vannak (pl. alacsonyabb energiaigény, az erózió 
veszélyének csökkenése, felhasznált m trágyamennyiség csökkenése), a legalább 10%-os 
öntöz víz-megtakarítást eredményez  beruházások is támogathatók. Az intézkedés olyan, 
független, képesített szakért k által készített és a minisztérium által elfogadott tanulmány alapján 
foglalható bele a m ködési programba, amely igazolja, hogy a beruházás legalább 25%-os, illetve 
egyéb, egyértelm en meghatározható környezeti el nyök biztosítása mellett 10%-os 
vízmegtakarítást eredményez. 
 
A támogatható költségek: 
a) Beruházási költségek számla alapján. Helyettesítés esetén a 543/2011/EK bizottsági rendelet 61. 
cikkének (5) bekezdése alapján a meglév  beruházás maradványértékét le kell vonni a támogatható 
költségb l vagy hozzá kell adni a termel i szervezet m ködési alapjához. 
b) Az öntözési terv készítésének költsége számla alapján. 
 
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások: 
A meglév  öntözési rendszer fejlesztésével vagy cseréjével kapcsolatos szaktanácsadás (akár 
szolgáltatásként igénybe vett, akár a termel i szervezet alkalmazottja által végzett, a termel  
tagoknak nyújtott szaktanácsadás). 
 
 
2.4. A KLÍMAVÁLTOZÁS MÉRSÉKLÉSÉT CÉLZÓ KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 
Az éghajlatváltozásnak sokféle hatása van, az ellene való küzdelemben a mez gazdaság területén is 
összetett válasz szükséges. A mez gazdaság jöv jét dönt  módon befolyásolja az, ahogyan 
reagálunk és amilyen megoldásokat találunk a klímaváltozás közvetlen és közvetett hatásaira. Az 
ÚMVP fontos szerepet játszik ebben. Az üvegházhatást okozó gázok légköri kibocsátásának 
csökkentése és az abszorpciójuk növelése mellett elengedhetetlen a megváltozott id járási és 
éghajlati körülményekhez való alkalmazkodás is. E körbe tartozik az el relátható változások 
prognózisa, az okozott károsodások megel zése, felkészülés az enyhítésükre, valamint a 
helyreállítás módjainak kidolgozása. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra történ  felkészülés 
hamarosan lehet séget nyújt a kedvez  folyamatok további javulására. Az energiahasználat 
átalakítása az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése mellett jelent s 
megtakarításokkal is jár. A fosszilis üzemanyagok felváltása megújítható energiaforrásokkal új 
technológiai beruházásokra nyújt lehet séget. A széndioxid-kibocsátás kereskedelmének bevezetése 
el segíti a kibocsátás hatékony csökkentését. A szinergisztikus hatások révén a kibocsátás tovább 
csökkenthet  és a fejlesztés – a helyi er források alapján – tovább folytatható. Magyarország 2015-
ig 15%-kal szándékozik csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, amelyb l a 
mez gazdaságnak arányosan, kb. 10-12%-kal kell kivennie a részét. 
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A kibocsátás csökkentése mellett a mez gazdaság és az erd gazdálkodás alapvet  feladata a 
klímaváltozás figyelembevételével történ  talajgazdálkodás (amelynek jelent s víztárolási és 
széndioxid-elnyelési kapacitása van) a „kett s célú” vízgazdálkodási rendszer létrehozatalán túl 
(belvízgazdálkodás). További cél az energia célú növénytermesztés arányának növelése és az 
erd sítés, beleértve az shonos erd k telepítését mez gazdasági területeken és az erd gazdálkodási 
rendszerek elterjesztését az állandó erd takaró létrehozatala érdekében. 
 
2.4.1. Megújuló energiaforrásokat felhasználó f tésrendszer kialakítása 
 
Az intézkedés leírása és indoklása: 
Megújuló energiaforrások alatt azokat az energiaforrásokat értjük, amelyek hasznosítása közben a 
forrás nem csökken, hanem azonos ütemben újratermel dik vagy megújul. A megújuló 
energiaforrások közé tartozik a napenergia, a szélenergia, a geotermikus energia, a vízenergia és a 
biomassza. A megújuló energiaforrások felhasználása igen sokoldalú lehet. Hagyományosan 
legfontosabb alkalmazási területük az alapvet en f tési-célú h energia termelés. 
 
A m ködési programok keretében végrehajtható intézkedés arra irányul, hogy a hagyományos, 
fosszilis energiahordozókat fölhasználó f tésrendszereket megújuló energiaforrásokat hasznosító 
f tésrendszerekkel helyettesítsék. Az intézkedés magában foglalja az új f tésrendszerek kialakítását 
új létesítmények létrehozásakor, valamint a fosszilis energiát (f t olajt, gázt) felhasználó 
f tésrendszerek cseréjét m köd  létesítmények esetén. Az intézkedés megvalósítása 
Magyarországon a fás és lágyszárú energianövényekre, energetikai célra hasznosítható 
növénymaradványokra, valamint a geotermikus energiára alapozva képzelhet  el. 
 
A megújuló energiaforrások környezetszennyez  hatása a fosszilis energiahordozókhoz képest 
lényegesen kisebb. Így a megújuló energiahordozók felhasználása a zöldség-gyümölcs ágazatban 
amellett, hogy csökkenti a fosszilis energiahordozók felhasználását, mérsékli a klímaváltozást 
okozó üvegházhatású gázok (els sorban nitrogén-monoxid, szén-dioxid, kén-dioxid) és egyéb 
légszennyez  anyagok kibocsátását. 
 
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások: 
a) Fás és/vagy lágyszárú energianövényeket, energetikai célra hasznosítható növénymaradványokat 
felhasználó új f tésrendszer kialakítása. 
b) Geotermikus energiát felhasználó új f tésrendszer kialakítása. 
c) Fosszilis energiaforrást felhasználó f tésrendszer cseréje fás és/vagy lágyszárú 
energianövényeket, energetikai célra hasznosítható növénymaradványokat felhasználó 
f tésrendszerre. 
d) Fosszilis energiaforrást felhasználó f tésrendszer cseréje geotermikus energiát felhasználó 
f tésrendszerre. 
 
A támogatható költségek: 
A beruházás költsége számla alapján. A fosszilis energiát felhasználó f tésrendszer cseréje esetén a 
543/2011/EK bizottsági rendelet 60. cikkének (4) bekezdése alapján a régi berendezés 
maradványértékét le kell vonni a támogatható költségb l vagy hozzá kell adni a termel i szervezet 
m ködési alapjához. 
 
Az intézkedés keretében – a kett s finanszírozás elkerülése érdekében – nem támogatható olyan 
beruházás, amely más forrásból már finanszírozott. 
 
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások: 
a) a megújuló energiaforrást hasznosító f tésrendszer m ködtetését végz  személy képzése, 
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b) a megújuló energiaforrást hasznosító új f tésrendszerrel kapcsolatos szaktanácsadás, 
c) a megújuló energiaforrást hasznosító új f tésrendszer m szaki tervezése. 
 
 
2.5.HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 
 
Az ipari- és mez gazdasági termelésb l, a szolgáltatásból ered en és a lakossági fogyasztás 
következtében folyamatosan növekszik a keletkez  hulladékok mennyisége és azok veszélyessége. 
A folyamat a környezet fokozódó terheléséhez, illetve a természeti er források kimerüléséhez 
vezethet, végs  esetben maga után vonja a környezeti ártalmak és az ezzel összefüggésben 
jelentkez  egészségkárosodás növekedését is. 
 
A hulladékgazdálkodás a hulladékkal összefügg  tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék 
keletkezésének megel zését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek 
tervezését és ellen rzését, a kezel  berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, 
utógondozását, a m ködés felhagyását követ  vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó 
szaktanácsadást és oktatást. A hulladékgazdálkodás alapvet  célja az emberi egészség védelme, a 
természeti környezet megóvása, a fenntartható fejl dés biztosítása és a környezettudatos magatartás 
kialakítása. A célok között említhet  továbbá a természeti er forrásokkal való takarékoskodás, a 
környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezésének elkerülése érdekében 
a hulladékkeletkezés megel zése (a természett l elsajátított anyag minél teljesebb felhasználása, 
hosszú élettartamú és újrahasználható termékek kialakítása), a képz d  hulladék mennyiségének és 
veszélyességének csökkentése, a keletkez  hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a 
fogyasztás-termelés körforgásban tartása, a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék 
környezetkímél  ártalmatlanítása. 
 
A hasznosítás a hulladéknak vagy valamely összetev jének a termelésben vagy a szolgáltatásban – 
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 4. számú mellékletben felsorolt eljárások 
valamelyikének alkalmazásával – történ  felhasználását jelenti. Így a hulladék anyagának 
termelésben, szolgáltatásban történ  ismételt felhasználásával (újrafeldolgozásával), a hulladék 
valamely újrafeldolgozható összetev jének leválasztásával és alapanyaggá alakításával 
(visszanyerésével), a hulladék energiatartalmának kinyerésével (energetikai hasznosítással), 
valamint a biológiailag lebomló szerves anyagok aerob vagy anaerob lebontásával és további 
felhasználásra alkalmassá tételével (pl. komposztálás) a környezetterhelés mérsékelhet . 
 
 
2.5.1. A biológiailag lebomló szerves anyagok aerob lebontása és további felhasználásra 
alkalmassá tétele (Komposztkészítés) 
 
Az intézkedés leírása és indoklása: 
A komposztálás a termesztés során keletkez  növénymaradványok és/vagy a post-harvest 
tevékenység során keletkez  egyéb szerves maradványok ellen rzött körülmények között oxigén 
jelenlétében, mikro- és makroorganizmusok segítségével történ  autotermikus és termofil biológiai 
lebontása. A komposztálás tehát a lebomlás természetes folyamatának és a szerves anyagok 
újrahasznosításának kombinációja. 
 
A zöldség-gyümölcs ágazatban nagy mennyiség  szerves maradvány, illetve melléktermék 
képz dik, amely komposztálással értékes, a talaj term képességének javítására alkalmas, 
morzsalékos, sötétbarna szín , földszer , magas szervesanyag-tartalmú anyaggá alakítható. 
 
A komposzt felhasználásának környezeti el nyei a talaj szervesanyag-tartalmának növelése és 
ezáltal a talaj víz- és h háztartásának, valamint a talaj szerkezetének javítása, amely egyúttal jobb 
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leveg zöttséget biztosít és védi a talajt az eróziótól is. A komposzt kijuttatása növeli növények 
számára felvehet  tápanyagok mennyiségét, fokozza a talaj biológiai aktivitását. A komposztálás a 
talajra gyakorolt kedvez  hatása mellett hozzájárulhat a növényvédelem által okozott környezeti 
terhelés mérsékléséhez is azáltal, hogy csökkenti a növénymaradványok nem megfelel  kezeléséb l 
ered  növényvédelmi kockázatokat. 
 
Tekintettel a komposztálás alapanyagaként felhasználható növénymaradványokra, illetve a termel i 
szervezet termel  tagjai által felhasznált komposzt mennyiségére, a komposztálás technológiái 
közül a nyílt rendszer  prizmás komposztálás alkalmazása javasolható. 
 
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások: 
a) Komposztáló létesítése (tervezése, kivitelezése): infrastruktúra kiépítése (térburkolat, 
vízelvezetés), épületek kialakítása, és/vagy a komposztálás gépeinek, eszközeinek beszerzése, pl. 
rosták, aprító és kever  berendezések, markológépek, er gépre szerelt forgató adapterek, 
prizmaátforgató gépek, komposztsziták, h mérsékletmér  szondák, gázelemz  szondák. 
b) Az el állított komposzt használata (követelmény, ezért nem támogatható). 
 
Csak olyan komposztáló kapacitások (kapcsolódó létesítmények és gépek kapacitása) kiépítése 
támogatható, amelyek arányban állnak a termel i szervezet termel  tagjai által felhasznált komposzt 
mennyiségével. Kereskedelmi célú komposzt-el állítás nem támogatható. 
 
A komposztálás technikai feltételeinek és az el állított komposzt min ségének meg kell felelnie a 
biohulladék kezelésér l és a komposztálás m szaki követelményeir l szóló, a termésnövel  
anyagok engedélyezésér l, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, valamint a 
hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségr l szóló jogszabályokban 
meghatározott követelményeknek. 
 
A „Komposzt használata” c. intézkedéssel való kombinálás esetén a – termel i szervezet által 
el állított – komposzt költsége nem támogatható. 
 
A támogatható költségek: 
A beruházás költségei számla ellenében. 
 
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások: 
a) a komposztálás technológiájára vonatkozó képzés, 
b) a komposztálás technológiájára vonatkozó szaktanácsadás (akár szolgáltatásként igénybe vett, 
akár a termel i szervezet alkalmazottja által végzett), 
c) a komposztáláshoz kapcsolódó infrastruktúra és épületek tervezése. 

 
2.5.2. A növényi maradványok energetikai célú fölhasználásának el segítése 
 
Az intézkedés leírása és indoklása: 
A m ködési programok keretében végrehajtható intézkedés arra irányul, hogy a hagyományos, 
fosszilis energiahordozókat fölhasználó f tésrendszereket olyan f tésrendszerrel helyettesítsék, 
amely a gazdaságban keletkezett növénymaradványok – pl. gyümölcsültetvényekben keletkez  
nyesedék – energiatartalmát hasznosítja. Az intézkedés ugyan nem foglalja magában az új 
f tésrendszerek kialakítását és a fosszilis energiát (f t olajt, gázt) felhasználó f tésrendszerek 
cseréjét, hiszen ezek megvalósítására a „Megújuló energiaforrásokat felhasználó f tésrendszer 
kialakítása” c. intézkedés keretében van lehet ség. De azáltal, hogy megteremti a keletkez  növényi 
maradványok energetikai célú felhasználásra történ  el készítésének feltételeit, végs  soron a 
megújuló energiaforrásokat fölhasználó f tésrendszerek terjedését segíti el . 
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Az energetikai célú fölhasználásra alkalmas növényi maradványokat hasznosító f tésrendszer 
környezetszennyez  hatása a fosszilis energiahordozókat hasznosítókéhoz képest lényegesen 
kisebb. Így a növénymaradványok felhasználása f t anyagként amellett, hogy csökkenti a fosszilis 
energiahordozók felhasználását, mérsékli a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok (els sorban 
nitrogén-monoxid, szén-dioxid, kén-dioxid). További el nye, hogy a maradványok elégetésével 
csökkennek a növény-egészségügyi kockázatok. 
 
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások: 
a) A nyesedék összegy jtése (minimumkövetelmény, ezért nem támogatható). 
b) A nyesedék aprítása (f t anyagként történ  felhasználásra való el készítése). 
c) A nyesedék és az apríték tárolása. 
 
A támogatható költségek: 
a) A nyesedék aprítását végz  gép beszerzése számla alapján. 
b) A nyesedék, illetve apríték tárolására szolgáló épület létesítése (tervezése, kivitelezése) számla 
alapján. 
 
Az intézkedés csak akkor támogatható, ha kombinálják a „Megújuló energiaforrásokat felhasználó 
f tésrendszer kialakítása” c. intézkedéssel. Az energetikai célra hasznosítható 
növénymaradványokat felhasználó f tésrendszer kialakítása, mint beruházás annak keretében 
támogatható. Az intézkedés támogatható azonban akkor is, ha a termel i szervezet szerz déssel 
rendelkezik más termel i szervezet vagy tagjai tulajdonában lév  biomassza tüzelés  kazánok 
szerves maradványokkal történ  ellátására. 

 
2.5.3. Szelektív hulladékgy jtés 
 
Az intézkedés leírása és indoklása: 
Szelektív hulladékgy jtés alatt a hulladékok anyagfajták szerinti, a hasznosítási lehet ségeknek 
megfelel en elkülönített begy jtését értjük. Célja a hasznosítható összetev k feldolgozóiparba 
történ  visszaforgatása, a veszélyes összetev k elkülönített kezelésével a környezetterhelés 
csökkentése, az ártalmatlanítási kapacitások megtakarítása. A termel i szervezetek a tagjaik 
számára megszervezett szelektív hulladékgy jtéssel hozzájárulnak a hulladékok kötelez  
el írásokat meghaladó mérték  visszagy jtéséhez és hasznosításához. Ennek keretében megoldást 
nyújthatnak olyan nagymérték  környezeti terhelést jelent  anyagok visszagy jtésére is, mint pl. a 
termeszt  berendezések fóliatakarása vagy a m anyag öntöz csövek. 
 
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások: 
a) A tagokhoz tároló edények kihelyezése. 
b) A szelektíven gy jtött hulladék átmeneti tárolása (a hasznosítóhoz történ  elszállításig). 
c) A szelektív hulladékgy jtéshez kapcsolódó nyilvántartás. 
 
A támogatható költségek: 
a) A tagokhoz kihelyezett, valamint a termel i szervezet által használt tároló edények beszerzése 
számla alapján. 
b)  A nyilvántartáshoz szükséges eszközök beszerzése (pl. informatikai rendszer –szoftver) számla 
alapján. 
 
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások: 
a) a szelektív hulladékgy jtéssel kapcsolatos képzés, 
b) a szelektív hulladékgy jtéshez kapcsolódó szaktanácsadás a termel i szervezet, illetve annak 
termel  tagjai felé. 
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2.6. A NÖVÉNYVÉDELEM FEJLESZTÉSE 
 
Az élelmiszer-el állítás nem helyettesíthet , els dleges energiahordozója a növény. Ennek a 
megújulásra képes természeti er forrásnak a letéteményese els sorban a mez gazdaság; a faipar 
alapanyag-ellátása pedig az erd gazdaság feladatkörébe tartozik. Mindkét ágazat gazdasági 
teljesít képességét, valamint a megtermelt javak, termékek mennyiségét és min ségét az 
ellehetetlenülés, illetve a megsemmisülés mértékéig veszélyeztethetik a különböz  növényi 
károsítók (vírusok, baktériumok, gombák, állati kártev k és gyomnövények). 
A kártételi veszély azonban nemcsak a kultúrnövények és a vadon term  haszonnövények számára 
jelenthet akár végzetes kockázatot, hanem védend  természeti értékeink számára is. Akár egy 
hazánkban nem honos károsító megjelenése vagy egyéb károsító okozta járvány huzamosan 
megismétl d  jelenléte a védett biodiverzitásban olyan visszafordíthatatlan károkat okozhat, amely 
a teljes ökoszisztéma átalakulásával, végs  soron degradációjával járhat. Ezért a mez - és 
erd gazdaság termelési biztonsága, valamint a környezet és a természet védelme szempontjából az 
okszer  növényvédelem nélkülözhetetlen tényez . 
 
Vegyszermentesség és biogazdálkodás Magyarországon az elmúlt években gyors ütemben 
növekedett, habár a hazai kereslet a friss és feldolgozott biotermékek iránt csak kisebb ütemben 
emelkedett. Ennek egyik oka a biotermékek magasabb fogyasztói ára, a másik a bels  piac 
szervezettségének a hiánya. A magyar biogazdaságok túlnyomó része exportra termel, a min sített 
és védjeggyel ellátott biotermékek 95-97%-át Nyugat-Európába szállítják, els sorban 
Németországba, Svájcba, Hollandiába és Ausztriába, de számottev  a Franciaországba és az 
Angliába irányuló export is. A biogazdaságok kisebb része mez gazdasági jelleg  f tevékenységük 
mellett egyéb kiegészít  tevékenységet, például élelmiszeripari, els sorban élelmiszer-feldolgozó 
tevékenységet is folytat. Többségük bortermeléssel, gyümölcs- és zöldségfeldolgozással, tej- és 
húsfeldolgozással foglalkozik, de a kiskereskedelmi tevékenység is er s ebben a gazdálkodási 
ágazatban. Ez lehet vé teszi a termel k számára, hogy biotermékeiket mind nagyobb arányban – 
szigorúan ellen rzött módon – még a saját létesítményeikben feldolgozzák. A biogazdaságok egy 
része falusi turizmussal és szálláskiadással is foglalkozik a „falusi turizmus”program keretén belül, 
természetes módon kihasználva a biotermékeik gasztronómiai vonzerejét. A biotermékek 
feldolgozásának – a „földt l az asztalig” termékpálya kiépítésének – támogatása különösen fontos 
számunkra, mert a Magyarországon megtermelt termékek jelent s – 70%-ot meghaladó – 
mértékben nyersanyagként kerülnek értékesítésre a külföldi piacokon. 
 
2.6.1. A kedvez tlen m szaki jellemz kkel rendelkez  növényvédelmi gépek és növényvéd  
szer kijuttatására szolgáló berendezések helyettesítése korszer bb gépekkel és eszközökkel 
 
Az intézkedés leírása és indoklása: 
A vegyszeres növényvédelem eredményessége és a környezetre gyakorolt hatása nagymértékben 
függ az alkalmazott gépekt l, m szaki technológiáktól. A növényvéd  gépek rendszere, kialakítása, 
továbbá a növényvédelmi tevékenység során alkalmazott m szaki megoldások jelent sen 
befolyásolják azt, hogy a vegyszerek milyen mértékben mennek veszend be és így milyen 
mértékben veszélyeztetik vagy károsítják a környezetet. Az eredményes növényvédelem egyik 
alapvet  feltétele és követelménye tehát, hogy a célnak megfelel  permetez gépet és technológiát 
alkalmazzuk. 
 
Az utóbbi id ben a növényvédelmi gépekkel szemben támasztott követelmények szigorodtak és 
számos új m szaki megoldás jelent meg. Egyre kifejezettebb az a szakmai és társadalmi igény, 
hogy csökkentett permetlé-felhasználással legyenek elvégezhet k a növényvédelmi beavatkozások 
anélkül, hogy a gépek munkamin sége és a védekezés hatásossága romlana. A permetez gépek 
esetében léteznek olyan m szaki megoldások (aktív-passzív injektoros fúvókák, elsodródás-
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csökkent  fúvókák, légzsákos permetez k, alagútpermetez k, infravörös, illetve ultrahangos 
növényérzékel  berendezések, stb.), amelyek segítségével jelent sen csökkenthet  a kijuttatott 
permetlé elsodródásának mértéke és így a környezetre gyakorolt káros hatás is. A 
vegyszertakarékos m szaki megoldások a környezetterhelésre különösen érzékeny él vizek 
hatékonyabb védelmét is el segíthetik. Az VM Mez gazdasági Gépesítési Intézet végzett 
vizsgálatok tanúsága szerint a fent említett m szaki megoldások alkalmazásával 45-76%-os 
permetlé-megtakarítást, illetve 50-90%-os elsodródás-csökkenést lehet elérni. 
 
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások: 
Korszer bb m szaki jellemz kkel rendelkez  növényvédelmi gépek és eszközök beszerzése. A 
beszerzés csak abban az esetben támogatható, ha a gép, eszköz alkalmazásával a kijuttatott 
növényvéd  szer mennyisége – a VM Mez gazdasági Gépesítési Intézet által kiadott tanulmány 
által igazoltan – legalább 25%-kal csökken. 
 
A támogatható költségek: 
A növényvédelmi gép, eszköz beszerzésének költsége számla alapján. Csere esetén a támogatható 
költségb l le kell vonni a helyettesített gép, eszköz maradványértékét. 
 
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások: 
az új növényvédelmi géppel/eszközzel kapcsolatos szaktanácsadás. 
 
 
2.6.2. Biológiai növényvédelmi eszközök és készítmények alkalmazása 
 
Az intézkedés leírása és indoklása: 
A biológiai növényvédelem keretében a kultúrnövények vegetációs ideje alatt a növényi károsítók 
elleni védekezésre természetes alapú, egészségre és környezetre veszélyt nem jelent  
készítményeket, illetve természetes ellenségeket alkalmazunk el rejelzési eszközök használata 
mellett. 
 
A biológiai növényvédelemi eszközök alkalmazásával fokozottabban érvényesülnek az ember-, 
állat- és környezetvédelmi szempontokkal összefüggésben támasztott elvárások. A növényvéd  
szeres kezeléseket kiváltó környezetkímél  készítmények, természetes ellenségek (hasznos 
szervezetek betelepítése és életfeltételeik biztosítása), valamint az ún. biopreparátumok 
alkalmazásával csökken a környezeti terhelés mértéke. A növényvédelemi el rejelzési eszközök 
alkalmazásával pedig id ben és károsítóspecifikusan lehet a kezeléseket megtervezni és elvégezni, 
amivel a növényvédelem hatékonysága fokozható. 
 
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások: 
a) Természetes alapú növényvéd  szer, illetve biopreparátum alkalmazása. 
b) Természetes ellenségek alkalmazása. 
c) Növényvédelmi el rejelz  eszköz használata. 
d) A biológiai növényvédelemhez kapcsolódó monitoring tevékenység végzése és a nyilvántartások 
vezetése. 
 
A támogatható költségek: 
a) Növényvéd  szerek, illetve biopreparátumok, természetes ellenségek alkalmazásának a 
hagyományos költségekhez viszonyított többletköltségei független szakért k által készített és a 
minisztérium által elfogadott tanulmány alapján. 
b) El rejelz  eszközök beszerzése számla alapján. 
c) Hajtatásban szell z k, nyílászárók takarása: rovarhálók beszerzése számla alapján. 
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Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások: 
a) a biológiai növényvédelemmel és integrált hajtatással kapcsolatos képzések, 
b) a biológiai növényvédelemi eszközök és készítmények alkalmazásával, valamint az integrált 
hajtatással kapcsolatos szaktanácsadás. 
 
 
2.6.3. Ökológiai gazdálkodás 
 
Az intézkedés az európai közösség által szabályozott ökológiai eljárásoknak, az EU 2092/91/EGK 
és 2009. január 1-t l 834/2007/EK tanácsi rendeleteiben meghatározott tápanyag-utánpótlási és 
növényvédelemi el írásoknak megfelel , környezetbarát termelési módszerek és eljárások 
széleskör  elterjesztését célozza a tápanyag-gazdálkodás és a növényvédelem területén. A friss 
fogyasztás, valamint a konzervipar számára biztonságos, egészséges gyümölcs és zöldség 
el állítását a teljes ökológiai rendszer védelme mellett valósítja meg. 
 
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások: 
a) Az EU 2092/91/EGK tanácsi rendeletében, illetve 2009. január 1-t l a 834/2007/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott ökológiai gazdálkodás szabályainak megfelel  gazdálkodási gyakorlat 
el írásai (tápanyag-utánpótlás és növényvédelem). 
b) Az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartás vezetése. 

 
Támogatható költségek: 
a) Az ÚMVP ökológiai gazdálkodással kapcsolatos célprogramjainál alkalmazott 
kötelezettségvállalások az ott meghatározott átalányköltségek alapján. A m ködési programokban 
az átalány formájában adott támogatás pontosan megegyezik az ÚMVP keretében alkalmazott 
átalánytámogatással, mivel a kötelezettségvállalások is azonosak. 
b) A nyilvántartáshoz szükséges szoftverek beszerzése számla alapján. 

 
Kapcsolódó horizontális kötelezettségvállalások: 
a) az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos képzések, 
b) az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos szaktanácsadás. 
 
Az intézkedés nem kombinálható az ÚMVP „Integrált szántóföldi növénytermesztés”, 
„Integrált gyümölcs- és sz l termesztés”, „Ökológiai szántóföldi növénytermesztés” és 
„Ökológiai gyümölcs- és sz l termesztés” célprogramjaival (Az 1. melléklet 1-4. 
intézkedéseivel)! 
 
 
2.7. HORIZONTÁLIS INTÉZKEDÉSEK 
 
A horizontális intézkedéseknek, – ha önmagukban alkalmazzuk azokat –, nincs közvetlen 
környezetvédelmi hatása, ezért önmagukban nem választhatók a m ködési program keretében 
végrehajtandó intézkedésként. Egyes környezetvédelmi intézkedések végrehajtásához, 
hatékonyságának növeléséhez azonban szükség lehet horizontális intézkedések elvégzésére is. A 
m ködési programba tehát a horizontális intézkedéseket mindig a közvetlen környezeti hatással 
rendelkez  környezetvédelmi intézkedéshez kapcsolódva, azok megvalósításának el segítése és 
hatékonyságának biztosítása érdekében lehet belefoglalni. 
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2.7.1. Víz-, talaj- és növényanalízis 
 
Az intézkedés leírása és indoklása: 
Egyes környezetvédelmi intézkedések kötelezettségvállalásai végrehajtásának alapvet  feltétele, 
hogy a víz, a talaj bizonyos tulajdonságairól vagy a levelek tápelem-tartalmáról pontos 
információkkal rendelkezzünk. Pl. szakszer , hatékony tápanyagellátás nem lehetséges 
talajvizsgálat nélkül vagy pl. a tápanyag-ellátottság egyensúlyának megítélése diagnosztikailag csak 
a növényi részek analízisével lehetséges. Hasonlóképpen az intézkedések környezetre gyakorolt 
hatásának, eredményességének méréséhez, ellen rzéséhez szükség van a fent említett elemzések 
elvégzésére. 
 
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások: 
a tápanyag-gazdálkodási terv készítéséhez szükséges, valamint a végrehajtás ellen rzése érdekében 
végzett talajvizsgálat és/vagy levélanalízis. 
 
A támogatható költségek: 
A mintavétel és a talajvizsgálat, illetve levélanalízis költsége számla alapján vagy az ÚMVP-ben 
meghatározott átalányérték alapján. 
 
2.7.2. Oktatás, képzés 
 
Az intézkedés leírása és indoklása: 
A környezetvédelmi intézkedések akkor hajthatók végre kell  hatékonysággal, ha az intézkedéssel 
érintett termel  vagy a termel i szervezet alkalmazottja rendelkezik a hatékony végrehajtáshoz 
szükséges ismeretekkel. Bizonyos esetekben az intézkedés végrehajtásának alapvet  feltétele – 
jogszabályi el írás alapján – a szükséges végzettség megléte. Az intézkedés keretében a termel i 
szervezetek beiskolázhatják alkalmazottaikat a megfelel  szakképesítés megszerzése érdekében, 
valamint termel  tagjaik részére biztosíthatják/megszervezhetik a szükséges képzéseket, 
oktatásokat. Az oktatást, képzést annak témájától és céljától függ en végezhetik küls  szolgáltatók 
igénybevételével, és/vagy a termel i szervezet megfelel  szakképesítéssel és szakmai tapasztalattal 
rendelkez  alkalmazottainak bevonásával. 
 
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások: 
a) az alternatív/megújuló energiaforrást (beleértve a növénymaradványokat is) használó 
f tésrendszer m ködtetését végz  (f t /karbantartó) személy képzése, 
b) a komposztálás technológiájára vonatkozó képzés, oktatás, 
c) a szelektív hulladékgy jtéssel kapcsolatos képzés, oktatás, 
d) az integrált növényvédelemmel, valamint a biológiai növényvédelmi eljárásokkal kapcsolatos 
képzés, oktatás, 
e) az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos képzés, oktatás. 
 
A képzésnek/oktatásnak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek annak érdekében, hogy a 
környezetvédelmi intézkedések nemzeti kerete alapján támogatható legyen: 
a) Olyan valós környezetvédelmi intézkedésekhez kapcsolódik, amely közvetlenül hatást gyakorol a 
környezetre és amelyet emiatt foglaltak bele a m ködési programba vagy az ÚMVP valamely agrár-
könyezetgazdálkodási programjához kapcsolódik és kifejezetten ezen intézkedések és programok 
hatásának er sítését szolgálja. 
b) Megvalósításával képesítéssel rendelkez , külön (küls  vagy bels ) szakembert bíznak meg. 
c) A Nemzeti Stratégiában szerepl , más képzési/oktatási és egyéb intézkedések köre, amelyek 
szaktanácsadási szolgáltatáshoz való hozzáférést segítenek el , egyértelm en zárják ki a hasonló 
célokat. 
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A támogatható költségek: 
a) A képzés/oktatás költsége számla alapján. 

b) A termel i szervezet által a termel  tagok részére szervezett és a termel i szervezet alkalmazottja 
által tartott oktatatás esetén az alkalmazott munkabére munkaid -nyilvántartás alapján. 
 
 
2.7.3. Szaktanácsadás 
 
Az intézkedés leírása és indoklása: 
A környezetvédelmi intézkedések akkor hajthatók végre kell  hatékonysággal, ha az intézkedéssel 
érintett termel  vagy a termel i szervezet alkalmazottja rendelkezik a hatékony végrehajtáshoz 
szükséges ismeretekkel. Bizonyos esetekben ezek az ismeretek – különösen a speciális 
technológiákhoz, m szaki berendezésekhez köt d  ismeretek – oktatás és képzés keretében nem 
szerezhet k meg. A szaktanácsadás tehát szakmai és technológiai ismeretek b vítését el segít  
olyan tevékenység, amely támogatja a gazdálkodókat a termelési folyamatok fejlesztésében. 
 
A környezetvédelmi intézkedések esetén a szaktanácsadásnak az új ismeretek átadása révén kell 
segítenie a termel i szervezeteket vagy azok termel  tagjait az intézkedéshez köt d  technológia 
megvalósításában, a szükséges gépek, berendezések m ködtetésében, az eszközök használatában, 
illetve az ezekkel kapcsolatban felmerült problémák megoldásában (a probléma okának 
megállapítása, ajánlás megfogalmazása, az alkalmazott megoldás nyomonkövetése). A 
szaktanácsadást annak témájától függ en végezheti küls  szaktanácsadó, és/vagy a termel i 
szervezet megfelel  szakképesítéssel és szakmai tapasztalattal rendelkez  alkalmazottja. 
 
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások: 
a) a tápanyag-gazdálkodási terv végrehajtását segít  szaktanácsadás, 
b) új öntözési rendszer m ködtetését segít  szaktanácsadás, 
b) a megújuló energiaforrást (beleértve a növénymaradványokat is) használó f tésrendszer 
üzemeltetésével kapcsolatos szaktanácsadás, 
c) a komposztálás technológiájára, a jogszabályi kötelezettségekre vonatkozó szaktanácsadás, 
d) a szelektív hulladékgy jtéshez kapcsolódó szaktanácsadás a termel i szervezet, illetve annak 
termel  tagjai felé, 
e) az új növényvédelmi géppel/eszközzel kapcsolatos szaktanácsadás, 
f) az integrált növényvédelemmel, valamint a biológiai növényvédelmi eljárásokkal kapcsolatos 
szaktanácsadás, 
g) az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos szaktanácsadás. 
 
A szaktanácsadási intézkedésnek meg kell felelnie az alábbi feltételeknek annak érdekében, hogy a 
környezetvédelmi intézkedések nemzeti kerete alapján támogatható legyen: 
a) Olyan valós környezetvédelmi intézkedésekhez kapcsolódik, amely közvetlenül hatást gyakorol a 
környezetre és amelyet emiatt foglaltak bele a m ködési programba vagy az ÚMVP valamely agrár-
könyezetgazdálkodási programjához kapcsolódik és kifejezetten ezen intézkedések és programok 
hatásának er sítését szolgálja. 
b) Megvalósításával képesítéssel rendelkez , külön (küls  vagy bels ) szakembert bíznak meg. A 
m ködési programban egyértelm en jelezni kell azt a speciális feladatot, amelyet a képesítéssel 
rendelkez , külön szakembernek el kell végeznie. 
c) A Nemzeti Stratégiában szerepl , más képzési/oktatási és egyéb intézkedések köre, amelyek 
szaktanácsadási szolgáltatáshoz való hozzáférést segítenek el , egyértelm en zárják ki a hasonló 
célokat. 
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A támogatható költségek: 
a) Szolgáltatásként igénybe vett szaktanácsadás számla alapján. 
b) A termel i szervezet alkalmazottja által végzett szaktanácsadás esetén az alkalmazott munkabére 
munkaid -nyilvántartás alapján. 
 
 
2.7.4. Tervezés 
 
Az intézkedés leírása és indoklása: 
Bizonyos esetekben a tervezés alapvet  feltétele a m ködési programban szerepl  
környezetvédelmi intézkedések megvalósításának. Önmagában alkalmazva a tervezésnek nincs 
közvetlen környezetvédelmi hatása, ezért nem is választható a m ködési programban önállóan 
végrehajtandó környezetvédelmi intézkedésként. 
 
Az intézkedéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások: 
a) Olyan f tésrendszer tervezése, amely egy vagy több éves (lágy vagy fás szárú) energianövények 
és/vagy növénymaradványok energetikai célú hasznosítására szolgál. 
b) Geotermikus energiát hasznosító új f tésrendszer tervezése. 
c) A komposztáláshoz kapcsolódó infrastruktúra és épületek tervezése. 
 
A támogatható költségek: 
- Tervezési szolgáltatás igénybevétele számla alapján. 
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3. Agrár-környezetgazdálkodás  
 
A 1-4. intézkedések akkor fogadhatók el az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103c. cikk (3) 
bekezdés els  albekezdés a) pontjában említett környezetvédelmi intézkedésként, ha abban a 
termel i szervezet termel  tagjainak legalább 80%-a részt vesz. Az intézkedés azonban a 
kett s finanszírozás elkerülése érdekében nem támogatható a m ködési alapból. 
 
Az ország jelent s részén szükség van a földhasználat átalakítására és országos, új földhasználati 
irányok keresésére, valamint a térségi prioritások meghatározására (pl. árvízzel és belvízzel 
veszélyeztetett területek területhasználatának átalakítása, természetközeli gazdálkodási rendszerek 
visszaállítása). A term földre továbbra is veszélyt jelentenek a talaj min ségét, term képességét 
rontó folyamatok (erózió, savanyodás, szikesedés, tömörödés, a negatív tápanyagmérleg), a 
környezetkímél , legel re alapozott állattartás indokolatlanul alacsony aránya, a környezettudatos 
tápanyag-gazdálkodás hiánya, amelyek a fenntarthatóság érvényesítését gátolják. 
 
Az AKG kifizetések hozzájárulnak a vidéki területek fejl déséhez és környezeti szolgáltatásokat 
nyújtanak a társadalom egészének. Ösztönzik a gazdálkodókat a mez gazdasági földterületeken a 
környezet, a táj és a természeti er források fenntartható hasznosításával összeegyeztethet  
mez gazdasági termelési módszerek alkalmazására és a genetikai er források meg rzésére. 
 
Az intézkedés hozzájárul a Göteborgban a biológiai sokféleség csökkenésének 2010-ig történ  
visszafordításával kapcsolatban tett kötelezettségvállalás teljesítéséhez és a Víz Keretirányelv 
célkit zéseinek megvalósításához. 
 
Az AKG intézkedések kialakításánál kiemelt figyelmet szenteltünk a Magyarországon jellemz  
agrár-környezetvédelmi problémák csökkentésére, visszaszorítására, illetve olyan környezetbarát 
gazdálkodási gyakorlat elterjesztésére, amely megel zi bizonyos környezeti problémák kialakulását. 
Ennek megfelel en az alábbi AKG prioritásoknak megfelel  el írások kerültek megfogalmazásra és 
a különböz  célprogramokba való integrálásra: 
 
Talajvédelem: a különböz  talajdegradációs folyamatok (talajerózió, talajtömörödés) hatásainak 
csökkentése különböz  agrotechnikai módszerek alkalmazása révén. A környezetbarát tápanyag-
gazdálkodás gyakorlatának elterjesztésével a talaj negatív tápanyagmérlegének egyensúlyba hozása 
is kiemelt célként fogalmazódik meg. 
Felszíni és felszín alatti vizek védelme: a földhasználatváltás el segítésén és a környezetbarát 
tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem gyakorlatán keresztül a vízbázisok védelme, a vízmin ség 
javítása, a szennyezések lehet ségének redukálása. 
Természetvédelem: a mez gazdasági földhasználat minden ágában (szántóm velés, 
gyepgazdálkodás, ültetvények) sokszín , a természetközeli él helyek kialakításával és 
meg rzésével, a természetvédelmi szempontból értékes állat- és növényfajok számára megfelel  
táplálkozó-, szaporodási és pihen helyek biztosításával az aktív természetvédelem rendszerének 
kiterjesztése a cél. A biológiai sokféleség meg rzésének és növelésének fent említett eszközei 
els dlegesen a Natura 2000 területek meg rzését és fejlesztését szolgálják. 
Leveg szennyezés csökkentése: az extenzív, külterjes m velést és alacsony küls  inputokat igényl  
gazdálkodási módszereken és növénycsoportokon keresztül a célprogramok hozzájárulnak a 
mez gazdaság által kibocsátott káros anyagok mennyiségének csökkentéséhez. 
 
Általános el írások a célprogramokhoz: 
 

� a célprogram el írásainak betartása, valamint a jogosultsági feltételeknek való megfelelés a 
teljes támogatási id szak alatt (5 évig) a támogatási programba bevont területen, 
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� a kölcsönös megfeleltetésb l 73/2009/EK rendelet 4. és 5. cikkében és a II. mellékletében 
rögzített irányelvek, valamint a rendelet III. mellékletében foglalt, „helyes mez gazdasági és 
környezeti állapot” fenntartására vonatkozó el írások, betartása a gazdaság teljes területén, 

� a tápanyag-gazdálkodásra, valamint a növényvéd  szer használatra vonatkozó minimum 
követelményeket a gazdaság teljes területén be kell tartania, 

� gazdálkodási napló vezetése a gazdaság teljes területére, 
� a program 5 éve alatt a Minisztérium által szervezett 2 agrár-környezetgazdálkodási képzésen 

való részvétel. 
 
 

3.1 Integrált szántóföldi növénytermesztés célprogram 
 
A célprogram célkit zései: 
 

� a növényvéd  szerek szakszer tlen használatából és a helytelen tápanyag-
gazdálkodásból ered  kedvez tlen környezeti hatások csökkentése; 

� a talaj állapotának védelme és javítása; 
� a talaj tápanyagmérleg-egyensúlyának helyreállítása; 
� élelmiszerbiztonság javítása; 
� hozzájárulás a biológiai sokféleség fenntartásához. 

 
Kötelezettségvállalások: 
 

� a célprogram megkezdését megel z en, valamint a célprogram ötödik évében vett 
talajminták alapján b vített talajvizsgálat végeztetése akkreditált laboratóriumban; 

� a vizsgálati eredmények alapján évente tápanyag-gazdálkodási tervet kell 
készíteni/készíttetni és végrehajtani; 

� évente földhasználati tervet kell készíteni/készíttetni és végrehajtani; 
� a célprogram 5 éve alatt egyszer középmély (40-60 cm) lazítás alkalmazása; 
� a vetésváltás szabályainak betartása (ÚMVP mellékletében); 
� a program 5 éve alatt a vetésszerkezeten belül – f vetés  növények tekintetében – az 

szi búza, szemes kukorica és napraforgó együttes részaránya legfeljebb 60% lehet, a 
pillangós növények részaránya legalább 10% kell, hogy legyen; 

� a program 5 éve alatt legalább egyszer zöldtrágyanövény termesztése és zöldtrágyázás 
megvalósítása, amely másodvetésben is történhet; 

� csak környezetkímél  növényvéd szer hatóanyagok köre alkalmazható; 
� a növényvédelmi beavatkozásokat dokumentált el rejelzés vagy növényvédelmi 

megfigyelés alapján kell végezni. 
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A tevékenység indoklása: 
 

A környezetkímél  növénytermesztési gyakorlat elterjesztése okszer  tápanyag-
gazdálkodással, integrált növényvédelemmel, vetésváltással, alapvet  talajvédelemmel és 
helyes talajm veléssel a talajok, valamint a felszíni és felszín alatti vizek védelme 
érdekében. 
 

Az intézkedés akkor fogadható el az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103c. cikk (3) bekezdés els  
albekezdés a) pontjában említett környezetvédelmi intézkedésként, ha abban a termel i szervezet 
termel  tagjainak legalább 80%-a részt vesz. 
 
Az intézkedés nem kombinálható az „Ökológiai gazdálkodás” c. intézkedéssel! 
 
A támogatás ÚMVP keretében történik. Az intézkedés – a kett s finanszírozás elkerülése érdekében 
– nem támogatható a m ködési alapból. 
 
3.2 Integrált gyümölcs- és sz l termesztés célprogram 
 
A célprogram célkit zései: 
 

� a mez gazdasági termelés során felhasznált kemikáliákból ered  kedvez tlen környezeti 
hatások csökkentése, 

� a talaj állapotának védelme és javítása, 
� élelmiszerbiztonság segítése, 
� hozzájárulás a biodiverzitás fenntartásához, illetve növeléséhez. 

 
Kötelezettségvállalások: 
 

� a célprogram megkezdését megel z en, valamint az ötödik évben vett talajminta 
alapján, b vített talajvizsgálat végeztetése akkreditált laboratóriumban; 

� levélanalízis elvégzése évente; 
� a talaj- és levélvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag-gazdálkodási tervet kell 

készíteni/készíttetni és végrehajtani; 
� szennyvíziszap és szennyvíziszapot tartalmazó komposzt felhasználása az ültetvényben 

tilos; 
� csak környezetkímél  hatóanyagok köre alkalmazható; 
� szexferomon csapdák alkalmazása 2 db/4 ha s r ségben a rovarkártev k egyedszámának 

és a várható kártétel megállapítása érdekében; 
� a növényvédelmi beavatkozásokat dokumentált el rejelzés vagy növényvédelmi 

megfigyelés alapján kell végezni; 
� az ültetvényben 6 db/ha s r ségben madárodút kell elhelyezni; 
� a t kehiány az 5%-ot ne haladja meg. 

 
A tevékenység indoklása: 
 

A nemzetközi szabványoknak megfelel  környezetbarát/integrált (IP) termelési módszerek 
és eljárások széleskör  elterjesztése (okszer  tápanyag-gazdálkodás, integrált 
növényvédelem, helyes talajm velés). A friss fogyasztás, valamint a konzervipar, borászat 
számára biztonságos, egészséges, gyümölcs és sz l  el állítása. 
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Az intézkedés akkor fogadható el az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103c. cikk (3) bekezdés els  
albekezdés a) pontjában említett környezetvédelmi intézkedésként, ha abban a termel i szervezet 
termel  tagjainak legalább 80%-a részt vesz. 
 
Az intézkedés nem kombinálható az „Ökológiai gazdálkodás” c. intézkedéssel! 
 
A támogatás ÚMVP keretében történik. Az intézkedés – a kett s finanszírozás elkerülése érdekében 
– nem támogatható a m ködési alapból. 
 
3. 3. Ökológiai szántóföldi növénytermesztés célprogram 
 
A célprogram célkit zései: 
 

� hozzájárulás a biológiai sokféleség fenntartásához, illetve növeléséhez; 
� a növényvéd  szerek szakszer tlen használatából és a helytelen tápanyag-

gazdálkodásból ered  kedvez tlen környezeti hatások csökkentése; 
� a talaj állapotának védelme és javítása; 
� a talaj tápanyagmérleg-egyensúlyának helyreállítása; 
� élelmiszerbiztonság segítése. 

 
Kötelezettségvállalások: 
 

� a 2092/91/EGK rendelet, illetve 2009. január 1-t l a 834/2007/EK rendelet teljes kör  
betartása; 

� a célprogram megkezdését megel z en, valamint a célprogram ötödik évben vett 
talajminták alapján b vített talajvizsgálat végeztetése akkreditált laboratóriumban; 

� a vizsgálati eredmények alapján évente tápanyag-gazdálkodási tervet kell 
készíteni/készíttetni és végrehajtani; 

� évente földhasználati tervet kell készíteni/készíttetni és végrehajtani; 
� a célprogram 5 éve alatt egyszer középmély (40-60 cm) lazítás alkalmazása; 
� a vetésváltás szabályainak betartása (ÚMVP mellékletében); 
� a program 5 éve alatt a vetésszerkezeten belül – f vetés  növények tekintetében – az 

szi búza, szemes kukorica és napraforgó együttes részaránya legfeljebb 50% lehet, a 
pillangós növények részaránya legalább 10% kell, hogy legyen; 

� a növényvédelmi beavatkozásokat dokumentált el rejelzés vagy növényvédelmi 
megfigyelés alapján kell végezni. 

 
Tevékenység indoklása: 
 

Az EU 2092/91/EGK tanácsi rendeletében meghatározott ökológiai gazdálkodás 
szabályainak megfelel  gazdálkodási gyakorlat (tápanyag-utánpótlás és növényvédelem) 
elterjesztése a fizikai és természeti környezet (talajok, vizek, biodiverzitás) állapotának 
javítása érdekében. 

 
Az intézkedés akkor fogadható el az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103c. cikk (3) bekezdés els  
albekezdés a) pontjában említett környezetvédelmi intézkedésként, ha abban a termel i szervezet 
termel  tagjainak legalább 80%-a részt vesz. 
 
Az intézkedés nem kombinálható az „Ökológiai gazdálkodás” c. intézkedéssel! 
 
A támogatás ÚMVP keretében történik. Az intézkedés – a kett s finanszírozás elkerülése érdekében 
– nem támogatható a m ködési alapból. 
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3.4. Ökológiai gyümölcs- és sz l termesztés célprogram 
 
A célprogram célkit zései: 
 

� hozzájárulás a biológiai sokféleség fenntartásához, illetve növeléséhez, 
� a természetes önszabályozó folyamatok er sítése, 
� kultúrtörténeti és genetikai szempontból fontos, veszélyeztetett fajták meg rzése, 
� a növényvéd  szerek szakszer tlen használatából és a helytelen tápanyag-

gazdálkodásból ered  kedvez tlen környezeti hatások csökkentése, 
� a talaj állapotának védelme és javítása, 
� élelmiszerbiztonság segítése. 

 
Kötelezettségvállalások: 
 

� a 2092/91/EGK rendelet, illetve 2009. január 1-t l a 834/2007/EK rendelet teljes kör  
betartása; 

� a célprogram megkezdését megel z en, valamint az ötödik évben vett talajminta 
alapján; b vített talajvizsgálat végeztetése akkreditált laboratóriumban; 

� levélanalízis elvégzése évente; 
� a talaj- és levélvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag-gazdálkodási tervet kell 

készíteni/készíttetni és végrehajtani; 
� szexferomon csapdák alkalmazása 2 db/4 ha s r ségben a rovarkártev k egyedszámának 

és a várható kártétel megállapítása érdekében; 
� a növényvédelmi beavatkozásokat dokumentált el rejelzés vagy növényvédelmi 

megfigyelés alapján kell végezni; 
� az ültetvényben 6 db/ha s r ségben madárodút kell elhelyezni; 
� az ültetvényben legalább 1 m2 felület/ha mennyiségben a ragadozó ízeltlábúak számára 

megfelel  búvóhelyet, szaporodó helyet kell létesíteni, évente gondozni és öt éven át 
fenntartani; 

� a t kehiány a 10%-ot ne haladja meg. 
 
A tevékenység indoklása: 
 

Az európai közösség által szabályozott ökológiai eljárásoknak, az EU 2092/91/EGK tanácsi 
rendeletében meghatározott tápanyag-utánpótlási és növényvédelemi el írásoknak 
megfelel , környezetbarát termelési módszerek és eljárások széleskör  elterjesztése a 
tápanyag-gazdálkodás, növényvédelem területén. A friss fogyasztás, valamint a konzervipar, 
borászat számára biztonságos, egészséges gyümölcs és sz l  el állítása. 

 
Az intézkedés akkor fogadható el az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103c. cikk (3) bekezdés els  
albekezdés a) pontjában említett környezetvédelmi intézkedésként, ha abban a termel i szervezet 
termel  tagjainak legalább 80%-a részt vesz. 
 
Az intézkedés nem kombinálható az „Ökológiai gazdálkodás” c. intézkedéssel! 
 

A támogatás ÚMVP keretében történik. Az intézkedés – a kett s finanszírozás elkerülése 
érdekében – nem támogatható a m ködési alapból. 
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Termel i szervezet 
neve: 

  

M KÖDÉSI PROGRAM  
A M KÖDÉSI PROGRAM KIVITELEZÉSE, A M KÖDÉSI ALAPOK, TERVEZETT 

FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSÁRA 
ID SZAK: 20..../20..... 

A nyomtatvány nyolc részb l áll, úgymint: 
1. Általános adatok 
2. A m ködési alap tervezett alakulása 
3. A m ködési program célkit zései 
4. Intézkedések 
5. Az intézkedések pénzügyi adatai 
6. Intézkedés-összefoglalási mátrix 
7. Pénzügyi összesít  
8. Nyilatkozatok és cégszer  aláírás 

Kötelez  mellékletek: 
1. Stratégiai terv 
2. Könyvvizsgálati bizonyítvány 
3. A m ködési alaphoz való tagi hozzájárulások részletezése; 
4. A m ködési program végrehajtásában részt vev  munkatársak funkcióinak hatásköre; 
5. A tervezett beruházások m szaki tartalma és költségvetése 
6. M ködési alap létezésér l benyújtott bizonyíték (elkülönített számla) 

Dátum: 



38082 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 182. szám

 
 1. ÁLTALÁNOS ADATOK 
 1.1. Általános azonosító adatok 
  Termel i szervezet neve:   
  Székhely címe:   
  Telephely címe:   
  Levelezési címe:   
  Adószám:   Regisztrációs szám:   
  Cégjegyzékszám:   Statisztikai számjel:   
  Jogi forma:   Alapítás dátuma:   

 
 A m ködési alap számlaszáma/ könyvelésen 
belüli nyilvántartási szám 

  

 

 Tagok száma (a m ködési program 
készítésekor/módosítását megfelel  december 
31-i állapot szerint): 

  Alkalmazottak száma (a beadást 
megfelel  december 31-én 
érvényes létszám) 

  

  Az els  évre vonatkozó referencia id szak meghatározása  év

 
 A m ködési program id tartama:  3 

év
 4 
év

 5 
év

  A m ködési program végrehajtásának kezdete   
  Módosított m ködési program végrehajtásának kezdete   
  Kapcsolattartó 
  Név: 
  Funkció:   Fax:   
  Telefon (vezetékes):   Mobil:   
  E-mail: 
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1.2 KIINDULÁSI HELYZET

A kiindulási mutatókat hároméves átlagként kell kiszámítani. Adatok hiányában legalább egy év 
adatai alapján kell kiszámítani őket. Az egyes programok kezdetén fennálló helyzetre utalnak, ezért 
nem szorulnak aktualizálásra.

1
A versenyképesség növelése

2 A termelői szervezet (TSZ), illetőleg a termelői szervezetekből álló 
társulás (TSZT) által értékesített termékek értéke (eFt)

3
A termelői szervezeti tagság vonzerejének növelése

4 A TSZ-ben/TSZT-ben aktív tagsággal1 (1) rendelkező gyümölcs- és 
zöldségtermelők száma

5 A TSZ/TSZT tagjai által megművelt teljes gyümölcs- és 
zöldségtermelő terület (ha)

6
A kínálati koncentráció ösztönzése

7
A tagok által megtermelt termékek piacra helyezésének ösztönzése

8

A termelésnek a kereslethez való igazítása minőség és mennyiség tekintetében

9 A forgalomba hozott termékek teljes mennyisége (tonna)

10 A valamely „minőségbiztosítási rendszer” követelményeinek megfelelő értékesített termékek 
mennyisége a „minőségbiztosítási rendszerek” főbb típusaira lebontva2 (tonna)

11 Igazolt ökológiai termelés

12 Oltalom alatt álló földrajzi jelzések és eredetmegjelölések

13 Igazoltan integrált termelés

14 Termék minőségbiztosítási magánrendszerek

15 A termelési költségek optimalizálása

                                                
1 Aktív tagnak az olyan tag számít, amely termékeket szállít a TSZ-nek/TSZT-nek.
2 A „minőségbiztosítási” követelmények célja ez esetben az, hogy részletes kötelezettségeket határozzanak meg azon termelési eljárásokra, a)
amelyek betartására független ellenőrzéssel ügyelnek és b) amelyek végtermékének minősége i. közegészségügy, növény-egészségügy és 
környezetvédelem tekintetében jelentősen meghaladja a szokványos kereskedelmi előírásokat és ii. jelenlegi és előre látható piaci igényt elégít ki. A 
„minőségbiztosítási rendszerek” fő típusai a következőkre terjednek ki: (a) igazolt ökológiai termelés; (b) oltalom alatt álló földrajzi jelzések és 
eredetmegjelölések; c) igazolt integrált termelés; d) termékminőségbiztosítási magánrendszerek.
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16
A termékek kereskedelmi értékének növelése

17 A forgalomba hozott termékek értéke/a forgalomba hozott termékek 
mennyiség (Ft/kg)

18
A termelői árak stabilizálása

19 A TSZ/TSZT értékesítési átlagárának 80%-ánál alacsonyabb áron 
értékesített termékek mennyisége (tonna)3

20
Az ismeretek bővítése és a humán tartalékok fejlesztése

21 Képzési tevékenységet/programot elvégzők száma az elmúlt három 
évben (db)

22 A tanácsadó szolgáltatásokat igénybe vevő üzemek, TSZ- és TSZT-
tagok száma (db)

23
A műszaki és gazdasági teljesítőképesség fejlesztése és az innováció ösztönzése

24
A környezet állapotának javítása és megóvása

25
Hozzájárulás a talajvédelemhez

26 Talajeróziós kockázatnak kitett gyümölcs- és zöldségtermelő 
terület,4 ahol erózió elleni intézkedéseket hajtanak végre (ha)

27
Hozzájárulás a vízminőség fenntartásához és javításához

28 Csökkentett műtrágya-felhasználású vagy hatékonyabb műtrágya-
gazdálkodású gyümölcs- és zöldségtermelő területek (ha)

29
Hozzájárulás a fenntartható vízkészlet-felhasználáshoz

30 Víztakarékossági intézkedéseket alkalmazó gyümölcs- és 
zöldségtermelő területek (ha)

31
Hozzájárulás az élőhelyek és a biodiverzitás megóvásához

32 Ökológiai gyümölcs- és/vagy zöldségtermelő terület (ha)
33 Integrált gyümölcs- és/vagy zöldségtermelő terület (ha)

                                                
3 Évenként kell kiszámítani az értékesített termékek értéke szerinti fő termékekre.
4 „Talajeróziós kockázatnak kitett” terület: bármely lejtős terület, amelynek dőlésszöge 10%-nál nagyobb, függetlenül attól, hogy történtek-e erózió 
elleni intézkedések (például talajtakaró, vetésforgó stb.). Ha rendelkezésre áll a szükséges információ, a tagállam ehelyett a következő meghatározást 
is használhatja: „Talajeróziós kockázatnak kitett” terület: bármely terület, amelynek előre jelzett talajvesztesége meghaladja a természetes 
talajképződés mértékét, függetlenül attól, hogy történtek-e erózió elleni intézkedések (például talajtakaró vagy vetésforgó).
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34 Az élőhelyek és a biodiverzitás védelméhez hozzájáruló egyéb 
tevékenységekkel érintett területek (ha)

35
Hozzájárulás a tájkép megőrzéséhez

36
Hozzájárulás az éghajlatváltozás mérsékléséhez

37 Termelés

38 Üvegházfűtésre fordított becsült éves energia fogyasztás, 
energiaforrás típusokra lebontva 

39
Hozzájárulás a levegőminőség fenntartásához és javításához

40
Szállítás

41 Belső szállításra5 (5) fordított becsült éves energiafogyasztás, 
tüzelőanyag típusokra lebontva

42
A keletkező hulladékmennyiség csökkentése

                                                
5 Belső szállítás: a tagüzemektől a TSZ-hez/TSZT-hez történő termékszállítás.
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2. A M KÖDÉSI ALAP TERVEZETT ALAKULÁSA 
 
 
 A B C D E F G H 

1 

Év Értékesítet
t termék 
tervezett 

értéke 

 A tagok 
által 

befizetett 
m ködési 

hozzájárulá
s 

 A termel i 
zservezet 

által 
befizetett 

hozzájárulá
s 

Nemzeti 
támogatá

s 

Referenci
a id szaki 

ÉTÉ 

Közösség
i 

támogatá
s 

M ködési 
alap 

összesen 

2 
(ÉTÉ)     (C+D)x 

0,8 
    (=C+D+E+G

) 
3 (Ft) 
4  20...               
5  20...               
6  20...               
7  20...              
8  20...              

9 

 
Összesen
:    
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3. A Nemezeti Stratégia Célkitűzéseinek végrehajtása

3.1. A működési program célkitűzései

A B C

Célkitűz
és 

azonosít
ója

A nemzeti stratégiában megfogalmazott célkitűzések a 
1234/2007/EK rendelet 103c. cikke alapján

Intézkedésszámok

1 A piac konkrét igényeinek és a fenntartható mezőgazdaság 
feltételrendszerének teljesítését célzó, fejlesztő és alkalmazott 
kutatásoknak az uniós szabályozásnak is megfelelő módon 
történő megvalósítása

2 A hazai és nemzetközi tudományos eredmények gyorsított 
adaptálása, környezetbarát, integrált, elsősorban biológiai 
módszerek bevezetésének gyorsítása.

3 Technológiai innováció az áru minőségének javítása és a 
hatékonyság növelése érdekében.

4 A piaci igényeknek való jobb megfelelés érdekében a 
zöldség- és gyümölcs-, valamint a gombatermesztés 
szervezése az idő- és mennyiségi szempontokra figyelemmel, 
illetve ennek áruvá készítése, osztályozása, csomagolása, 
tárolása, feldolgozása teljes logisztika fejlesztése

5 A termelői szervezetek másod- és harmadszintű 
együttműködésének erősítése, más tagállamok szervezeteivel 
való kooperáció elősegítése.

6 Különleges prémium minőség felépítése, a magyar termék 
jobb arculatának bemutatása érdekében a magyar zöldség-
gyümölcs friss és feldolgozott termékek eladásának 
ösztönzésével

7 A prémium termékek, a márkázott termékek, a földrajzi 
árujelzők és minőségi jelek használata

8 A környezetbarát termelés és termék előállítás
9 Minőségfejlesztés és minőségtanúsítás, a nyomon 

követhetőséget biztosító jelölési rendszer kialakítása
10 A termékek piacain jelentkező válságok megelőzése és 

kezelése
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 3.2. Az egyes célkit zésekhez tartozó intézkedések és tevékenységek megnevezése 
A B C 

 Intézkedés 
száma 

 Az intézkedés neve Célkit zés 
azonosítója 

1 Termeléstervezésre irányuló tevékenységek .   
2 A termékmin ség javítására vagy fenntartására irányuló 

tevékenységek  
  

3 Az értékesítés javítására irányuló tevékenységek    
4 Kutatás és kísérleti termelés    
5 Képzési tevékenységek    
6 Válságmegel zési és -kezelési intézkedések   
7 Környezetvédelmi intézkedések   
8 Egyéb tevékenységek   

 
 
 4/A. INTÉZKEDÉSEK 
 
 4/A 1. Intézkedés 
száma 

 Intézkedés neve: 

 4/A 2. Ez az intézkedés folytatása egy, az el z  m ködési programban szerepl  
intézkedésnek? 
 O Igen, intézkedés 
szám: 

 Intézkedés címe: 
 

 O Nem. Adja meg, hogy a Nemzeti Stratégia mely pontjához kapcsolódik az 
intézkedés, illetve a saját stratégiai terve mely részének felel meg ez az intézkedés: 

 4/A 3. Az intézkedés-terv rövid összefoglalása: 

 4/A 4. Ez az intézkedés mely más intézkedést egészíti ki, illetve van összhangban 
vele. Ideértve a vidékfejlesztési támogatásból finanszírozható intézkedéseket is. 

 4/A 5. Az intézkedés 
indítási dátuma: 

  

 Az intézkedés 
befejezési dátuma: 

  

 4/A 6. az intézkedés 
vezet jének neve 

  

 Funkció:    Telefon:   
 4/A 7. Indulási állapot tevékenységenként (részletesen leírva kvantitatív, mérhet  
és ellen rizhet  értékekkel,):  
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 4/A 8. Tevékenységek, munkálatok és munkamódszerek (milyen konkrét 
tevékenységeket valósítanak meg a tervezett célkit zések és eredmények elérése 
érdekében): 
 1. 
 2. 
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 3. 
 4. 
 5. 
 4/A 9. Eredmények (kvantitatív, mérhet , a kezdeti állapothoz viszonyított 
értékek) (a számozásnak meg kell felelnie a kezdeti helyzet leírásában használt 
számozásnak!): 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 4/A 10. Id beosztás 
 Tevékenységek  Kezdési 

dátum 
 Befejezési 
dátum 

 1.     
 2.     
 3.     
 4.     
 5.     
 4/A 11. Tevékenységek dokumentálása: 
 Tevékenységek Árajánlatot, egyéb 

dokumentációt tartalmazó 
melléklet azonosítószáma 

Végrehajtás igazolására szolgáló 
dokumentumok felsorolása 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 4/A.12. Háttérinformáció: 

 
 4/B. VÁLSÁGMEGEL ZÉS ÉS -KEZELÉS 
 4/B. 1. Promóció és kommunikáció 

 Akcióterv: 
  
 4/B 1.1. Az intézkedés sorszáma:  Intézkedés neve: 
 4/B 1.2. Promóciós és kommunikációs tevékenységek típusának neve Az alkalmazni kívánt 

tevékenység típus 
 Kiadványok szerkesztése, készíttetése, terjesztése   
 Reklámtevékenység   
 Együttm ködés a kiskereskedelemmel fogyasztás ösztönzése céljából   
 Egyéb, a termel i szervezet által megfelel en indokolt és a 
minisztérium által a m ködési program részeként jóváhagyott 
intézkedés, amely a válságmegel zés és -kezelés célját szolgálja. 

  

 4/B 1.3. A választott tevékenyég célja: 
 4/B 1.4. Adja meg az intézkedés részletes leírását: 
 4/B 1.5. Ez a tevékenység mely más a m ködési program más intézkedése keretében végrehajtott 
tevékenységet egészíti ki, illetve van összhangban vele? 
 4/B 1.6. Az intézkedés 
indítási dátuma: 

  

 Az intézkedés befejezési   
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dátuma: 
 4/B 1.7. az intézkedés 
vezet jének neve: 

  

 Funkció:   Telefon: 
 4/B 1.8. A közvetíteni kívánt üzenettípusok felsorolása: 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 4/B 1.9. Milyen költségek merülnek fel az el z  pontban felsorolt tevékenységekhez, 
munkálatokhoz, munkamódszerekhez kapcsolódóan? 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 4/B 1.10. Eredmények (kvantitatív, mérhet , és a kezdeti állapothoz viszonyított értékekkel, a 
Nemzeti Stratégiában meghatározott mutatók alapján) (a számozásnak meg kell felelnie a kezdeti 
helyzet leírásában használt számozásnak!): 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 4/B 1.11. Id beosztás 

 Tevékenységek  Tevékenység id intervalluma  Kivitelez  
 1.     
 2.     
 3.     
 4.     
 5.     
 4/B 12. Tevékenységek dokumentálása: 
 Tevékenységek Árajánlatot, egyéb dokumentációt 

tartalmazó melléklet azonosítószáma 
Végrehajtás igazolására 
szolgáló dokumentumok 
felsorolása 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 4/B 1.13. Háttérinformáció: 
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 4/B 2. Képzés a válságmegel zés és -kezelés érdekében 
 
 
Képzési terv: 
 4/B 2.1. Intézkedés sorszáma:  Intézkedés neve: 
 4/B 2.2. A válság- megel zés és -kezelés érdekében végzett képzési 
tevékenységek típusának neve 

Az alkalmazni 
kívánt 

tevékenység típus
  Kereskedelmi min ségszabványok és azok  ellen rzése   
 Min ségirányítási rendszerek kiépítése és alkalmazása   
 Fogyasztói igények változása és az azoknak megfelel  termék el állítás   
  Piaci viszonyokat figyelembe vev  termelés-tervezés   
 4/B 2.3. A választott tevékenység célja: 
 4/B 2.4. Adja meg az intézkedés részletes leírását, külön megjelölve a résztvev k körét, a képzés 
várható id tartamát. 
 4/B 2.5. Az intézkedés 
indítási dátuma: 

  

 Az intézkedés 
befejezési dátuma: 

  

 4/B 2.6. az intézkedés 
vezet jének neve: 

  

 Funkció:   Telefon:   
 4/B 2.7. A képzésben résztvev k köre, a képzés várható id tartama 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 4/B 2.8. Milyen költségek merülnek fel az el z  pontban felsorolt tevékenységekhez, 
munkálatokhoz, munkamódszerekhez kapcsolódóan? 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 4/B 2.9. Eredmények (a képzésen tanultak várható hasznosulásának mértékét, továbbá a tanultak 
alkalmazásától várható eredmények): 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 4/B 2.10. Id beosztás     

 Tevékenységek  Tevékenység 
id intervalluma 

 Kivitelez  

 1.     
 2.     
 3.     
 4.     
 5.     
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 4/B 2.11. Tevékenységek dokumentálása: 
 Tevékenységek Árajánlatot, egyéb 

dokumentációt tartalmazó 
melléklet azonosítószáma 

Végrehajtás igazolására szolgáló 
dokumentumok felsorolása 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 4/B 2.12. Háttérinformáció: 

  
  
 4/B. 3. Piacról való árukivonás-ingyenes szétosztás 
  
 4/B 3.1. Intézkedés 
sorszáma: 

 Intézkedés neve: 

 4/B 3.2. Az intézkedés alkalmazásának célja: 
 4/B 3.3. Adja meg az intézkedés részletes leírását 
 4/B 3.4. A kivont termékek rendeletetése, fogadó szervezetek típusa 
 4/B 3.5. Az 
intézkedés indítási 
dátuma: 

  

 Az intézkedés 
befejezési dátuma: 

  

 4/B 3.6. az 
intézkedés 
vezet jének neve: 

  

 Funkció:   Telefon:   
 4/B 3.7. A kivonás által érintett termékek felsorolása és azok tervezett mennyisége:  
Termék Mennyiség (tonna) 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.   
 4/B 3.8. Várható szállítási távolságok termésmennyiségenként? 

Mennyiség (tonna) Távolság (km) 
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
4/B 3.9 Csomagolt termékek mennyisége (tonna) 
 4/B 3.10. Eredmények: 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
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 4/B 3.11. Id beosztás: 
 Tevékenységek  Tevékenység id intervalluma  Kivitelez  

 1.    
 2.    
 3.    
 4.    
 5.    
 4/B 3.12. Tevékenységek dokumentálása: 

 Tevékenységek Termel i szervezet és az átvev  intézmény 
között kötött, az áru átadásának technikai 
feltételeir l szóló megállapodást tartalmazó 
melléklet azonosító száma 

Végrehajtás igazolására 
szolgáló dokumentumok 

felsorolása 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 4/B 3.13. Háttérinformáció: 
 
4/B. 4. Be nem takarítás intézkedés alkalmazása:  
 
 4/B 4.1. Intézkedés sorszáma:  Intézkedés neve: 
 4/B 4.2. Az intézkedés alkalmazásának célja 
 4/B 4.3. Adja meg az intézkedés részletes leírását, külön megjelölve az esetlegesen részt vev  
termékek körét [E rendelet 4. számú melléklete szerint]. 
 4/B 4.4. Az intézkedés indítási dátuma:   
 Az intézkedés befejezési dátuma:   
 4/B 4.5. az intézkedés vezet jének 
neve: 

  

 Funkció:  Telefon   
 4/B 4.6. A be nem takarítással érintett területek várható nagysága termékenként 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
4/B 4.7 Be nem takarítási intézkedés alkalmazásának módja 
Be nem takarítási intézkedés alkalmazásának módja Alkalmazni kívánt 

módszer  
   Denaturálás   
   Talajba történ  bedolgozás   
   Egyéb:   
 4/B 4.8. Az esetlegesen felmerül  káros környezeti hatások, negatív növény-egészségügyi 
következmények elkerülése érdekében alkalmazott eljárások 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
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 4/B 4.9. Eredmények 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 4/B 4.10. Id beosztás 

Tevékenységek Kezdési 
dátum 

 Befejezési dátum  Kivitelez  

 1.       
 2.       
 3.       
4       
5     
 4/B 4.11. Háttérinformáció: 
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 5. AZ INTÉZKEDÉSEK PÉNZÜGYI ADATAI (évenként külön, valamint a teljes M ködési 
Programra vonatkozó összesít  táblázatok kitöltésével) 

1  5.1. Alkalmazottak költségei 

2 
Sorsz
ám  

Tevékenysé
gek 

 Munkatársak Összes 
Munkabér 

 Összes 
közteher  

 Összes költség 

3 
(csak 

szakképzettek) 
Ft Ft 

4  
száma 

 a 
funkció 
neve a 

hatáskör 
alapján 

         

5 

A B (A + B) 

6  1.             
7  2.             
8  3.             
9  4.             
10  5.             
11  Összesen Ft

12 

 Ha egy munkatársat több m ködési körben is kívánnak alkalmazni, köteles az illet  által 
kapott munkabért id arányosan elosztani az adott tevékenységek között. Az alábbiakban 
részletezze - megvalósítandó tevékenységenként -, hogy az adott munkatárs az intézkedés 
végrehajtására munkaidejének hány százalékát fordítja: 

13  1. 
14  2. 
15  3. 
16  4. 
17  5. 

18 

 Az intézkedésbe felvett munkatársak funkcióinak hatáskörét részletez  mellékletet, a 
munkatársak végzettségét igazoló dokumentumokat, munkaszerz dést és munkaköri leírást 
kötelez  a m ködési programhoz csatolni. Itt adja meg a vonatkozó melléklet azonosító 
számát: 

19  5.2. Az intézkedés keretein belüli beruházások költségei: 
20  Sorszám  

Tevékenységek/munká
latok 

Beruházás 
megvalósulásán

ak helye 

Beruházás 
id pontja 

(év) 

Beruházás
i érték 

(Ft) 

Kihasználási 
százalék a 

projekten belül21 
22  1.           
23  2.           
24  3.           
25  4.           
26  5.           
27  Összesen  Ft     
28 Adja meg, az ingóság, valamint a felhasználási helyszín tulajdonjogi helyzetét! 
29  1.  
0  2. 
31  3. 
32  4. 
33  5. 
34   
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35  5.3. Küls  szolgáltatások költségei 
36 Sorszám Tevékenységek  Költségek 
37  1.    
38  2.    
39  3.    
40  4.    
41  5.     
42  Összesen  Ft 
43  5.4. Egyéb költségek 
44 Sorszám  Tevékenységek  Költség Ft 
45  1.    
46  2.    
47  3.    
48  4.    
49  5.     
50  Összesen  Ft
51  5.5. Az intézkedés költségvetés összegzése f bb költségcsoportonként és évenként (Ft) 
52 Költségcsoport  20… 20… 20… 20… 20… 
53  Alkalmazottak költségei      
54  Beruházások költsége      
55  Küls  szolgáltatások költsége      
56  Egyéb költségek      
57  Összesen      

 
 

5/A Összefoglaló táblázat a válságmegel zés és -kezelés intézkedés keretén belül tervezett 
piacról történ  kivonás és be nem takarítás intézkedésekr l, éves bontásban 
   
 A 4/B 3 és 4/B 4 pontok alapján kell kitölteni ezt a táblázatot! 
  
  

 A B C D E F G H I J 

1 

20...-es 
év 

Értéke
sített 

termék 
menny
isége 
összes

en 

Alkalm
azott 

intézke
dés 

Piacról 
történ  

kivonáss
al 

érintett 
terméke

k 
mennyis

ége 
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 6. INTÉZKEDÉS-ÖSSZEFOGLALÓ MÁTRIX 
  
  
A B C D E 
  Intézkedés-

tevékenységek 
Kezdeti 
állapot 

 A munkafolyamat, a munkálatok és 
munkamódszerek megváltozása 

Eredmények és 
Teljesítmény 
Indikátorok 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
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 7. PÉNZÜGYI ÖSSZESÍT        
 7.1. Pénzügyi áttekintés       
        
  A  B 
1 Intézkedésszám Intézkedésköltségek
2   Ft 
3  1.   
4  2.   
5  3.   
6  4.   
7  Részösszeg   
8  KÖRNYEZETVÉDELEM   
9  Részösszeg   
10  VÁLSÁGKEZELÉS   

11 

 A m ködési alapból származó kártérítés ellenében a piacról kivonásra 
és be nem takarításra kerül  termékek mennyiségei alapján becsült 
kompenzáció értéke. (5/B.) 

  

12  Részösszeg   

13 
 Egy összegben (részletezés nélkül) az általános költségekre (a 
felhasznált m ködési alap 2%-a, maximálisan 180 000 €). 

  

14  Összesen   
 
          
   
 7.2. A teljes program pénzügyi áttekintése évekre és intézkedésekre bontva: 
                
A B C D E F G H 

Intézkedés 
azonosítója 

Intézkedés/tevékenység 
megnevezése 

20... 20... 20... 20... 20...  Összesen kiadás 
adott 

intézkedésre 
vonatkozóan 

(Ft) 
 1.    Az intézkedéssel kapcsolatban 

felmerült, adott évre vonatkozó 
összes kiadás (Ft) 

  

Tevékenység 
megnevezése, 
költségtípus 
szerinti bontásban 

              
              
              

2.   Az intézkedéssel kapcsolatban 
felmerült, adott évre vonatkozó 

összes kiadás (Ft) 

 Összesen kiadás 
adott 

intézkedésre 
vonatkozóan 

(Ft) 
Tevékenység 
megnevezése, 
költségtípus 
szerinti bontásban 
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3.   Az intézkedéssel kapcsolatban 
felmerült, adott évre vonatkozó 

összes kiadás (Ft) 

 Összesen kiadás 
adott 

intézkedésre 
vonatkozóan 

(Ft) 
 Tevékenység 
megnevezése, 
költségtípus 
szerinti bontásban 

              
              
              

 4.   Az intézkedéssel kapcsolatban 
felmerült, adott évre vonatkozó 

összes kiadás (Ft) 

 Összesen kiadás 
adott 

intézkedésre 
vonatkozóan 

(Ft) 
Tevékenység 
megnevezése, 
költségtípus 
szerinti bontásban 

              
              
              

5.   Az intézkedéssel kapcsolatban 
felmerült, adott évre vonatkozó 

összes kiadás (Ft) 

 Összesen kiadás 
adott 

intézkedésre 
vonatkozóan 

(Ft) 
Tevékenység 
megnevezése, 
költségtípus 
szerinti bontásban 

              
              
              

6.   Az intézkedéssel kapcsolatban 
felmerült, adott évre vonatkozó 

összes kiadás (Ft) 

 Összesen kiadás 
adott 

intézkedésre 
vonatkozóan 

(Ft) 
 Tevékenység 
megnevezése, 
költségtípus 
szerinti bontásban 

              
              
              

7.   Az intézkedéssel kapcsolatban 
felmerült, adott évre vonatkozó 

összes kiadás (Ft) 

 Összesen kiadás 
adott 

intézkedésre 
vonatkozóan 

(Ft) 
 Tevékenység 
megnevezése, 
költségtípus 
szerinti bontásban 

              
              
              

8.   Az intézkedéssel kapcsolatban 
felmerült, adott évre vonatkozó 

összes kiadás (Ft) 

 Összesen kiadás 
adott 

intézkedésre 
vonatkozóan 

(Ft) 
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 Tevékenység 
megnevezése, 
költségtípus 
szerinti bontásban 

              
              
              

 M ködési alap  Összesen kiadás adott 
évre vonatkozóan (Ft) 

            

 Összesen bevétel adott 
évre vonatkozóan (Ft) 
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8. NYILATKOZATOK ÉS CÉGSZER  ALÁÍRÁS 
Alulírott, a termel i szervezet nevében kijelenti az alábbiakat: 
- A termel i szervezet vezet sége és tagsága nevében egyetért a benyújtott tervvel. 
- Figyelembe vette az 1234/2007EK Rendelet, valamint az esetleges módosító rendeletek 

tartalmát és ezeknek eleget tesz. 
- Vállalja, hogy kötelezi magát alávetni minden a támogatások törvényes felhasználásával 

kapcsolatos tagállami és uniós ellen rzésnek. 
- Kijelenti, hogy a szervezet és annak tagjai nem részesült és nem fog részesülni sem közvetlenül, 

sem közvetve más közösségi vagy nemzeti finanszírozásban az e rendelet értelmében támogatásra 
jogosító tevékenységek tekintetében 

- Kijelenti, hogy közvetve vagy közvetlenül nem vett és nem vesz igénybe támogatást az Agrár-
vidékfejlesztési Operatív Program, illetve az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 
finanszírozott intézkedésekb l a M ködési Programban szerepl  beruházások megvalósításához. 

- Kijelenti, hogy képes el segíteni az 1234/2007/EK tanácsi rendelet szerinti környezetbarát 
eljárások alkalmazását, biztosítani a tagok által megtermelt áru tárolását, csomagolását és 
értékesítését, továbbá tevékenységük megfelel  kereskedelmi és költségvetési ügyvitelét. 

- A nyomtatványt a valóságnak megfelel en töltötte ki. 
Elnök neve és aláírása: 

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

Hely és dátum: ........................................................................................................... 
P. H. 

MELLÉKLETEK: 
1. melléklet 
Stratégiai terv 
2. melléklet 
Könyvvizsgálati bizonyítvány 
3. melléklet 
A m ködési alaphoz való tagi hozzájárulások részletezése 
4. melléklet 
A m ködési program végrehajtásában részt vev  munkatársak funkcióinak hatásköre 
5 melléklet 
A tervezett beruházások m szaki tartalma és költségterve 
6. melléklet 
A m ködési alap létezésér l benyújtott bizonyíték  

 
 



IX. Határozatok Tára

A Kormány 1673/2012. (XII. 28.) Korm. határozata
a Nemzetközi Víz Konferencia (Budapesti Víz Világtalálkozó – Budapest Water Summit)
szakmai koncepciójáról és költségvetésérõl, valamint az azzal összefüggõ feladatokról

1. A Kormány egyetért a Nemzetközi Víz Konferencia (Budapesti Víz Világtalálkozó – Budapest Water Summit)

(a továbbiakban: Világtalálkozó) koncepciójával és tervezett programjával.

2. A Kormány a Világtalálkozó sikeres megvalósítása érdekében:

a) egyetért a Világtalálkozó költségvetésével;

b) felhívja a külügyminisztert, hogy a vidékfejlesztési miniszterrel együttmûködve gondoskodjon a Világtalálkozó

és kísérõ rendezvényei rendezési és logisztikai feladatainak végrehajtásáról úgy, hogy a végrehajtás lehetõség

szerint a külügyminiszter, illetve a vidékfejlesztési miniszter által vezetett minisztériumok, továbbá a felügyeletük,

irányításuk, a minisztériumok tulajdonában, vagyonkezelésében, adott esetben a minisztériumok által felügyelt

központi hivatal szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaság bevonásával történjen;

Felelõs: külügyminiszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

c) felhívja a minisztereket, hogy feladat- és hatáskörükben eljárva segítsék elõ a Világtalálkozó plenáris és tematikus

üléseinek szakmai elõkészítését és sikeres megrendezését;

Felelõs: miniszterek

Határidõ: folyamatos

d) felhívja a belügyminisztert, hogy állami feladatai keretében, az irányítása alatt álló szervezetek bevonásával tegye

meg a szükséges intézkedéseket a Világtalálkozó helyszíne és résztvevõi fizikai, valamint mûveleti/operatív

biztonságának biztosítása, beléptetési rendszerének kialakítása és mûködtetése érdekében, a külföldi védett

személyek esetében e tevékenységet viszonossági alapon, a külügyminiszterrel koordinálva végezve;

Felelõs: belügyminiszter

külügyminiszter

Határidõ: folyamatos

e) felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy állami feladatai keretében – az irányítása alatt álló szervezetek és

intézmények bevonásával, valamint a honvédelmi miniszterrel és az irányítása alatt mûködõ Magyar Honvédség

Honvédkórházzal egyeztetve – tegye meg a szükséges intézkedéseket a Világtalálkozó résztvevõinek esetleg

szükségessé váló, megfelelõ egészségügyi ellátása érdekében;

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

honvédelmi miniszter

Határidõ: folyamatos

f) felhívja a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt, hogy az irányítása alatt álló szervezetek és intézmények

bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket a Világtalálkozó angol (és részben magyar) nyelvû (statikus

és dinamikus tartalmú) honlapjának, a már meglévõ kormányzati kapacitások kiegészítésével és fejlesztésével

történõ létrehozása érdekében;

Felelõs: a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

Határidõ: azonnal

g) felhívja a külügyminisztert, hogy a tárcaközi elõkészítõ fórum tagjainak bevonásával gondoskodjon a

Világtalálkozó honlapja tartalmának összeállításáról, az anyagok feltöltésérõl, a beérkezõ kérdések, észrevételek

megválaszolásáról;

Felelõs: külügyminiszter

miniszterek

Határidõ: azonnal
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h) egyetért azzal, hogy a Világtalálkozó helyszíne a Millenáris Park legyen, és felhívja a külügyminisztert, hogy tegye

meg a szükséges intézkedéseket a helyszín biztosítása érdekében;

Felelõs: külügyminiszter

Határidõ: azonnal

i) felhívja a külügyminisztert, hogy készítsen jelentést a Világtalálkozó operatív, logisztikai és költségvetéssel

összefüggõ feladatainak teljesítésérõl.

Felelõs: külügyminiszter

Határidõ: 2013. november 30.

3. A Kormány támogatja, hogy Magyarország rendezze meg 2015-ben a határokat átlépõ vízfolyások és a nemzetközi

tavak védelmérõl és használatáról szóló, Helsinkiben, 1992. március 17-én aláírt egyezmény részes feleinek 2015. évi

találkozóját, és felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy Magyarország ezen szándékáról tájékoztassa az ENSZ

Európai Gazdasági Bizottságát.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1674/2012. (XII. 28.) Korm. határozata
egyes csökkentett mértékû törlesztési célú támogatásban részesülõ 5000 fõ lakosságszám alatti
települések meghatározásáról

A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §

(11) bekezdése alapján, az 1. mellékletben felsorolt önkormányzatok esetében a törlesztési célú támogatás

mértékének értékelés utáni megállapításáról döntött.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1674/2012. (XII. 28.) Korm. határozathoz

o. Megye Önkormányzat

1. Baranya Alsómocsolád

2. Baranya Harkány

3. Békés Szabadkígyós

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Füzér

5. Fejér Aba

6. Gyõr-Moson-Sopron Fertõd

7. Heves Bükkszék

8. Heves Poroszló

9. Jász-Nagykun-Szolnok Besenyszög

10. Jász-Nagykun-Szolnok Cserkeszõlõ

11. Jász-Nagykun-Szolnok Nagykörû

12. Pest Újszilvás

13. Veszprém Balatonfûzfõ

14. Zala Tótszerdahely
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A Kormány 1675/2012. (XII. 28.) Korm. határozata
a nemzeti park igazgatóságok számára az ún. „zsebszerzõdések” felszámolásának folytatása
és a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges fedezet biztosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,

a nemzeti park igazgatóságok számára az ún. „zsebszerzõdések” felszámolásának folytatása és a védett természeti

területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében szükséges fedezet biztosítása céljából 450 millió forint

1. melléklet szerinti, egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló

2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIV. Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és

kiadások fejezet, 2. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások cím, 3. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím,

2. Eljárási költségek, -díjak, perköltségek jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Környezetvédelmi célelõirányzatok alcím, 9. Természetvédelmi

kártalanítás jogcímcsoport javára.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1675/2012. (XII. 28.) Korm. határozathoz
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XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
296179 2 Eljárási költségek, -díjak, perköltségek -450,0

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

2 Környezetvédelmi célel irányzatok
256512 9 Természetvédelmi kártalanítás

1 M ködési költségvetés
3 Dologi kiadások 15,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 435,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

2 Környezetvédelmi célel irányzatok
256512 9 Természetvédelmi kártalanítás 450,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnali 450,0 450,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    



A Kormány 1676/2012. (XII. 28.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztetõ ügyleteihez történõ
2012. decemberi elõzetes kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a és az adósságot keletkeztetõ ügyletekhez

történõ hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a következõ határozatot hozza:

A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerinti ügyletek 2012. évben történõ megkötéséhez a következõ kiegészítõ

feltételekkel:

a) az önkormányzat az 1. mellékletben megjelölt ügyletértékek teljes összegétõl és az önkormányzatot terhelõ

fizetési kötelezettségektõl lefelé eltérhet, amennyiben ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését

egyik évben sem,

b) adósságmegújító ügyletek esetén az önkormányzat az ügyletbõl származó bevételét kizárólag a már meglévõ

adósságának visszafizetésére fordíthatja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Önkormányzat neve 

Ügyletek adatai 

Értéke  Deviza Ügylet célja  Ügylet típusa 

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

 

D
ev

iz
a 

ár
fo

ly
am

a 
(F

t) 

Ügyletb l ered  fizetési kötelezettség  
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint  

Tárgyévi Tárgyévet követ  
els  évben 

Tárgyévet követ  
második évben 

Tárgyévet követ  
harmadik és azt követ  

években 

MEZ TÚR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 400 000 000 HUF m ködési cél Kölcsön 5 1 3 047 111 74 451 400 118 623 800 309 076 821 

VISEGRÁD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 30 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 - 9 000 000 8 500 000 21 300 000 

NAGYKÁTA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 200 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 10 1 493 151 26 421 053 35 578 948 213 105 261 

DOROG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 417 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 - 120 096 000 120 096 000 360 288 000 

PÁSZTÓ VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 276 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 4 1 3 450 000 116 150 000 106 950 000 97 750 000 

BÁTONYTERENYE 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

590 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 2 1 - 631 153 000 - - 

LÓRÉV KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 5 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 - 1 720 000 1 560 000 3 720 000 

BONYHÁD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 200 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 - 69 936 000 64 438 000 112 376 000 

SÜMEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 150 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 - 44 841 000 41 541 000 104 828 000 
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NYÍREGYHÁZA 
MEGYEI JOGÚ 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

2 500 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 7 1 2 347 945 214 250 000 703 332 000 2 384 828 000 

ÓZD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 0 CHF adósságmegújítás szerz désmódosítással Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír 16 250 12 500 438 644 811 896 21 780 936 

VERESEGYHÁZ 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

0 HUF adósságmegújítás szerz désmódosítással Hitel 2 1 1 381 027 138 021 712 - - 

VERESEGYHÁZ 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

0 HUF adósságmegújítás szerz désmódosítással Hitel 2 1 7 726 027 343 232 877 - - 

BUDAPEST 
F VÁROS III. 
KERÜLET ÓBUDA-
BÉKÁSMEGYER 
ÖNKORMÁNYZAT 

0 HUF adósságmegújítás szerz désmódosítással Hitel 2 1 0 3 620 000 000 - - 

 



A Kormány 1677/2012. (XII. 28.) Korm. határozata
a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,

a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek között a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres

szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás

szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében 2613 ezer forint egyszeri jellegû

átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 7. Rendõrség cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet

XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára az 1. melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XIV. Belügyminisztérium
XI. Miniszterelnökség

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2012.
ezer forintban

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIV. Belügyminisztérium

1580 7 Rend rség
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások -2 058,0
2 Munkáltatót terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó -555,0

XI. Miniszterelnökség
294513 1 Miniszterelnökség

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 058,0
2 Munkáltatót terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 555,0

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jelleg    
Az  összetartozó el irányzatváltozásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jelleg    

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XIV. Belügyminisztérium
1580 7 Rend rség -2 613

XI. Miniszterelnökség
294513 1 Miniszterelnökség 2 613,0

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jelleg    
Foglalkoztatottak létszáma (f ) - id szakra

I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

 Az adatlap 5 példányban töltend  ki Az el irányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. negyedév II. né. III. né. IV.né.
   Fejezet    1 példány   id arányos

   Állami Számvev szék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 2 613,0 2 613,0
   Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást elrendel  
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendel  
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendel  
jogszabály/ határozat 

száma



A Kormány 1678/2012. (XII. 28.) Korm. határozata
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek között
a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázat kezelése céljából
történõ elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében

a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2012. évi támogatására kiírt pályázat lebonyolítása érdekében

4050 ezer forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2012. évi központi

költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági

Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 50. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a Kvtv.

1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím javára.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. K I A D Á S O K A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

XV.
25

269590 50
1 M ködési költségvetés

3 -4 050
X.

294213 15
1 M ködési költségvetés

3 4 050
Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jelleg                         

Az  összetartozó el irányzatváltozásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni
ezer forintban

ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. következ

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat Módosítás évre 
szám név neve áthúzódó

(+/-) hatása
Az el irányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jelleg                        

Az  összetartozó el irányzatváltozásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni
ezer forintban

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 
szám név neve áthúzódó

XV.
25

269590 50 -4 050
X.

294213 15 4 050
Az el irányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jelleg                        

Az adatlap 5 példányban töltend  ki Az el irányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet 1 példány id arányos
Állami Számvev szék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb : azonnal 4 050
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
Az  összetartozó el irányzatváltozásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni

Nemzetgazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelés  el irányzatok

Fejezeti általános tartalék
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

4 050

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Összesen

Dologi kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Dologi kiadások

Nemzetgazdasági Minisztérium
Fejezeti kezelés  el irányzatok

Fejezeti általános tartalék

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal



A Kormány 1679/2012. (XII. 28.) Korm. határozata
a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításához kapcsolódóan
az Emberi Erõforrások Minisztériuma, a Belügyminisztérium,
valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a Forster Gyula Nemzeti

Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központtól a Belügyminisztériumhoz átkerült 31 fõ státusz, valamint a Budapest

Fõváros Kormányhivatalához átkerült 70 fõ státusz költségvetési fedezetének biztosítása érdekében 91,0 millió forint

1. melléklet szerinti, egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló

2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet,

4. Egyéb kulturális intézmények cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,

1. Belügyminisztérium igazgatása cím, valamint a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

fejezet, 8. Fõvárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények cím,

1. Fõvárosi, megyei kormányhivatalok alcím javára.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XX. Emberi Er források Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
8

15558 1 F városi, megyei kormányhivatalok
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 42,7 210,3
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 11,4 55,4
3 Dologi kiadások 8,5 62,3

XIV Belügyminisztérium
3704 1

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 21,5 92,7
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 5,6 24,3
3 Dologi kiadások 2,3 9,0

XX Emberi Er források Minisztériuma
16357 4

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások -64,2 -303,0
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó -17,0 -79,7
3 Dologi kiadások -10,8 -71,3

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
8

15558 1 F városi, megyei kormányhivatalok 1,0 7,0
XX Emberi Er források Minisztériuma

16357 4 -1,0 -7,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
8

15558 1 F városi, megyei kormányhivatalok 61,6 321,0
XIV Belügyminisztérium

3704 1 29,4 126,0
XX Emberi Er források Minisztériuma

16357 4 -91,0 -447,0

101

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnali 91,0 91,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

 a kulturális 
örökségvédelmi 

hatóságok 
kijelölésér l és 

eljárásaikra 
vonatkozó 
általános 

szabályokról szóló 
266/2012. (IX. 

18.) Korm. 
rendelet

F városi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények

Belügyminisztérium igazgatása

Egyéb kulturális intézmények

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    b.) a következ  év költségvetésébe beépül

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

F városi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények

Egyéb kulturális intézmények
Az el irányzatmódosítás érvényessége:    b.) a következ  év költségvetésébe beépül

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

F városi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények

Belügyminisztérium igazgatása

Egyéb kulturális intézmények
Az el irányzatmódosítás érvényessége:    b.) a következ  év költségvetésébe beépül

1 példány
2 példány

Foglakoztatottak létszáma (f ) - id szakra

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány
1 példány



A Kormány 1680/2012. (XII. 28.) Korm. határozata
a Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövõ Francia Egyetem fokozatos
kialakításához szükséges támogatásról

A Kormány

1. egyetért a Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül, jelenleg Európa-tanulmányok Központ,

2013. februári átstrukturálását követõen Nemzeti és Regionális Tanulmányok Intézet alapjain létrehozni kívánt Francia

Egyetem célkitûzéseivel, és azzal, hogy a felsõoktatási intézmény fokozatos kialakítása érdekében, a 2013–2017.

közötti idõszakban a Szegedi Tudományegyetem évente 20 millió forint, összesen 100 millió forint vissza nem

térítendõ központi költségvetési támogatásban részesüljön;

2. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont szerinti támogatás forrásának megteremtése

érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt, hogy a Francia Egyetem fokozatos kialakításának elõsegítése elsõ

lépéseként, a 2013. évre meghatározott célok megvalósítása érdekében nyújtandó 20 millió forint összegû, vissza nem

térítendõ támogatás rendelkezésre bocsátásának és felhasználásának feltételeirõl kössön támogatási szerzõdést az

intézményi és szakmai alapot biztosító Szegedi Tudományegyetemmel;

Felelõs: Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

Határidõ: 2013. január 31.

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az 1. pontban meghatározottakkal összhangban – a 2014–2017. évi

központi költségvetés tervezése során gondoskodjon a Francia Egyetem fokozatos kialakításának megvalósításához

szükséges évi 20 millió forint biztosításáról.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: a mindenkori központi költségvetés tervezésekor

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1681/2012. (XII. 28.) Korm. határozata
a törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházással és egyéb, PPP konstrukcióban
létesült sportlétesítményekkel, valamint egyes egyházi ingatlanokkal összefüggõ fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításokról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében

1. a törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházás befejezésének és egyéb, PPP konstrukcióban létesült

sportlétesítmények kiváltásának fedezetére 3101,5 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli

el a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)

1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 36. PPP programok

alcím, 3. PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások

elõirányzat javára, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami

vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím, 8. PPP konstrukcióban létrehozott

beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoport terhére,

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

2. a Szent Keresztrõl Nevezett Irgalmas Nõvérek Szerzetesrend tulajdonában álló, Pilisborosjenõ 508/1 helyrajzi számú,

természetben Pilisborosjenõ, Iskola u. 2. szám alatti és Budapest 6984 helyrajzi számú, természetben 1122 Budapest,

Városmajor u. 24. szám alatti ingatlanoknak a Szent Keresztrõl Nevezett Irgalmas Nõvérek Szerzetesrend igényeinek
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megfelelõ felújítása érdekében 472,3 millió forint 2. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv.

1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok

alcím, 4. Egyes egyházi ingatlanok felújítása jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal

kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegû

kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai,

ingatlanvásárlásai jogcím terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2012.
Millió forintban, egy tizedessel

Államház-
háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Előir. 
csoport

Kiemelt 
előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Előir. 
csop.

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
Módosítás

A módosítás 
következő

A módosítást 
elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoports
zám

szám szám szám név név név csoportn
év

név név
 Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) évre 
áthúzódó 

hatása

jogszabály/ határozat 
száma

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadások

335284 8 -3 101,5

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

36

335139 3

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3 101,5

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Millió forintban, egy tizedessel

Államház-
háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Előir. 
csoport

Kiemelt 
előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Előir. 
csop.

TÁMOGATÁSOK A módosítás jogcíme
Módosítás

A módosítás 
következő

A módosítást 
elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoports
zám

szám szám szám név név név csoportn
év

név név
 Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) évre 
áthúzódó 

hatása

jogszabály/ határozat 
száma

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

36

335139 3 3 101,5

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

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I.n.év II.n.év III.n.év IV.n.év

  Fejezet    1 példány   időarányos
  Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
  Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL 3 101,5 3 101,5
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és 
befejezésével kapcsolatos kiadások

PPP programok

PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és 
befejezésével kapcsolatos kiadások

PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és 
befejezésével kapcsolatos kiadások

PPP programok
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XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2012.
Millió forintban, egy tizedessel ! 

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

278356 2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás -472,3
2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok 
339739 4 Egyes egyházi ingatlanok felújítása

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 472,3

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű     
Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok 
339739 4 Egyes egyházi ingatlanok felújítása 472,3

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 472,3 472,3
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

1 példány
1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

KIADÁSOK

1 példány
2 példány

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

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
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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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	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 60/2012. (XII. 28.) KIM rendelete
	a szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendeletnek, a büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) I

	A nemzetgazdasági miniszter 48/2012. (XII. 28.) NGM rendelete
	a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggõ módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 49/2012. (XII. 28.) NGM rendelete
	az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól

	A nemzetgazdasági miniszter 50/2012. (XII. 28.) NGM rendelete
	a kiemelt adózók kijelölésérõl, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkezõ adózók körének megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 51/2012. (XII. 28.) NGM rendelete
	a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosításáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelete
	az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 81/2012. (XII. 28.) NFM rendelete
	a bányászati koncessziós pályázati eljárásról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 82/2012. (XII. 28.) NFM rendelete
	a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet és a hites bányamérõrõl szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról

	A vidékfejlesztési miniszter 149/2012. (XII. 28.) VM rendelete
	a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelölésérõl

	A vidékfejlesztési miniszter 150/2012. (XII. 28.) VM rendelete
	a zöldség-gyümölcs termelõi csoportokról és termelõi szervezetekrõl

	A Kormány 1673/2012. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Nemzetközi Víz Konferencia (Budapesti Víz Világtalálkozó – Budapest Water Summit) szakmai koncepciójáról és költségvetésérõl, valamint az azzal összefüggõ feladatokról

	A Kormány 1674/2012. (XII. 28.) Korm. határozata
	egyes csökkentett mértékû törlesztési célú támogatásban részesülõ 5000 fõ lakosságszám alatti települések meghatározásáról

	A Kormány 1675/2012. (XII. 28.) Korm. határozata
	a nemzeti park igazgatóságok számára az ún. „zsebszerzõdések” felszámolásának folytatása és a védettségi szint  helyreállítása érdekében szükséges fedezet biztosításáról

	A Kormány 1676/2012. (XII. 28.) Korm. határozata
	az önkormányzatok adósságot keletkeztetõ ügyleteihez történõ 2012. decemberi elõzetes kormányzati hozzájárulásról

	A Kormány 1677/2012. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1678/2012. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek között a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázat kezelése céljából történõ elõirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1679/2012. (XII. 28.) Korm. határozata
	a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításához kapcsolódóan az Emberi Erõforrások Minisztériuma, a Belügyminisztérium, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1680/2012. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövõ Francia Egyetem fokozatos kialakításához szükséges támogatásról

	A Kormány 1681/2012. (XII. 28.) Korm. határozata
	a törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházással és egyéb, PPP konstrukcióban létesült sportlétesítményekkel, valamint egyes egyházi ingatlanokkal összefüggõ fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításokról



