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III. Kormányrendeletek

A Kormány 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelete
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelölésérõl és védelmérõl szóló
2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

A Kormány

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelölésérõl és védelmérõl szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. §

a)–i) pontjában,

a 4. § (2) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

174/A. § (1) bekezdésében,

a 11. § (6) bekezdése tekintetében a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló a 2011. évi

CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

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

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. azonosítás: az a folyamat, amely során a lehetséges létfontosságú rendszerelemeket kockázatelemzés, valamint

az ágazati és horizontális kritériumok alapján meghatározzák;

2. kockázatelemzés: fenyegetettségi és kockázati tényezõk vizsgálata a rendszerelemek sebezhetõségének,

valamint a megzavarásuk vagy megsemmisítésük által okozott következmények értékelése céljából;

3. létfontosságú információs rendszer és létesítmény: a társadalom olyan hálózatszerû, fizikai vagy virtuális

rendszerei, eszközei és módszerei, amelyek az információ folyamatos biztosítása és az informatikai feltételek

üzemfolytonosságának szükségességébõl adódóan önmagukban létfontosságú rendszerelemek, vagy más

azonosított létfontosságú rendszerelemek mûködéséhez nélkülözhetetlenek.

2. A lehetséges létfontosságú rendszerelemek azonosítási eljárása

2. § (1) A lehetséges létfontosságú rendszerelem üzemeltetõje az azonosítási eljárás eredményérõl azonosítási jelentést

készít.

(2) Az azonosítási jelentés tartalmazza

a) a vizsgált lehetséges létfontosságú rendszerelem megnevezését, a kockázatelemzést, valamint annak

eredményét és a nemzeti vagy európai létfontosságú rendszerelemmé történõ kijelölésre irányuló javaslatot,

vagy a kijelölés visszavonására, vagy a kijelölés fenntartására vonatkozó javaslatot,

b) az üzemeltetõnek az azonosítási jelentés teljességére vonatkozó nyilatkozatát, valamint

c) az azonosítási eljárás kezdõ- és zárónapját.

(3) Ha az üzemeltetõ az azonosítási jelentés elkészítésére és benyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,

a Kormány által rendeletben kijelölt, ágazati felelõsséggel rendelkezõ kijelölõ hatóság (a továbbiakban: kijelölõ

hatóság) határidõ tûzésével felszólítja az üzemeltetõt az azonosítási jelentés elkészítésére és benyújtására.

(4) Ha az üzemeltetõ a kijelölõ hatóságnak a (3) bekezdés szerinti felszólítására egyetlen rendszerelemet sem azonosított

lehetséges létfontosságú rendszerelemként, ebben az esetben is be kell nyújtani az azonosítási jelentést, melynek

tartalmára a (2) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

(5) A Kormány által rendeletben kijelölt ágazati javaslattevõ hatóság (a továbbiakban: javaslattevõ hatóság) részére

a kijelölõ hatóság köteles megküldeni véleményezés céljából az azonosítási jelentést. A javaslattevõ hatóság az

azonosítási jelentés beérkezésétõl számított 30 napon belül megvizsgálja az azonosítási jelentést, és

a kockázatelemzéssel kapcsolatos javaslatait megküldi a kijelölõ hatóságnak.
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(6) A javaslattevõ hatóság kezdeményezheti, hogy a kijelölõ hatóság döntsön az üzemeltetõ (3) bekezdés szerinti

kötelezésérõl. A javaslattevõ hatóság kezdeményezésétõl számított 30 napon belül a kijelölõ hatóság dönt az

üzemeltetõ kötelezése kérdésében.

(7) Az üzemeltetõ 8 napon belül írásban értesíti a kijelölõ hatóságot a tevékenységében bekövetkezett minden olyan

változásról, amely érinti a létfontosságú rendszerelem azonosítását.

(8) A kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetõjének új azonosítási jelentést kell készítenie a kijelölõ hatóságnak

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelölésérõl és védelmérõl szóló 2012. évi CLXVI. törvény

(a továbbiakban: Lrtv.) 2. § (3) bekezdése szerinti döntésének jogerõre emelkedésétõl számított 5 év elteltével.

3. § A Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét a közrend, közbiztonság, lakosságvédelem,

alkotmányvédelem, nemzetbiztonság, terrorelhárítás szempontjaira tekintettel, a nemzeti létfontosságú

rendszerelemmé történõ kijelölés vonatkozásában javaslattevõ hatóságként kijelöli.

3. A nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történõ kijelölés, valamint a kijelölés visszavonásának

szabályai

4. § (1) A kijelölõ hatóság az Lrtv. 2. § (3) bekezdése szerinti döntését az azonosítási jelentés kézhezvételétõl számított

90 napon belül hozza meg.

(2) A Kormány a kijelölõ hatóságnak a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történõ kijelölésre, valamint a kijelölés

visszavonására vonatkozó eljárásában – abban a kérdésben, hogy a horizontális kritériumok teljesülésének lehetõsége

fennáll-e – szakhatóságként elsõ fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv üzemeltetõ telephelye szerinti helyi

szervét, másodfokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv üzemeltetõ telephelye szerinti területi szervét jelöli ki.

(3) A kijelölõ hatóság a határozatában:

a) jóváhagyja az üzemeltetõ azonosítási jelentését és a rendszerelemet – feltéve, hogy az ágazati kritériumok

közül és a szakhatóság állásfoglalása alapján az 1. mellékletben felsorolt horizontális kritériumok közül legalább

egy-egy bekövetkezésének lehetõsége fennáll – nemzeti létfontosságú rendszerelemként jelöli ki és elrendeli

nyilvántartásba vételét,

b) jóváhagyja az üzemeltetõ azonosítási jelentését és a kijelölést visszavonja, valamint elrendeli a nyilvántartásból

való törlést,

c) a kijelölésre, kijelölés visszavonására irányuló javaslatot elutasítja, vagy legfeljebb 90 napos határidõ tûzésével

és a feltárt hibák, hiányosságok tételes megjelölésével új azonosítási jelentés benyújtását írja elõ, vagy

d) jóváhagyja, hogy az üzemeltetõ egyetlen rendszerelemet sem azonosított lehetséges létfontosságú

rendszerelemként.

4. Az európai létfontosságú rendszerelemmé történõ kijelölés, valamint a kijelölés visszavonásának

szabályai

5. § (1) Ha az üzemeltetõ vagy a javaslattevõ hatóság európai létfontosságú rendszerelemmé történõ kijelölésre irányuló

kérelmével a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter nem ért egyet, a kijelölõ hatóság köteles megvizsgálni

a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történõ kijelölés kérdését, és a jogszabályban meghatározott feltételek

fennállása esetén dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történõ kijelölésrõl.

(2) Ha az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam (a továbbiakban: EGT-állam) európai

létfontosságú rendszerelemmé történõ kijelölésre irányuló kezdeményezésével a katasztrófák elleni védekezésért

felelõs miniszter nem ért egyet, errõl tájékoztatja a kezdeményezõ államot.

(3) Ha az EGT-állam, az üzemeltetõ vagy a javaslattevõ hatóság európai létfontosságú rendszerelemmé történõ kijelölés

visszavonására irányuló kérelmével a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter egyetért, az Lrtv. 3. § (3) bekezdése

szerinti szabályok megfelelõ alkalmazásával kell eljárni. A kijelölõ hatóság az Lrtv. 3. § (4) bekezdése megfelelõ

alkalmazásával az európai létfontosságú rendszerelemmé való kijelölést visszavonja, valamint a jogszabályban

meghatározott feltételek fennállása esetén dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történõ kijelölésrõl.

(4) Ha az üzemeltetõ vagy a javaslattevõ hatóság európai létfontosságú rendszerelemmé történõ kijelölés visszavonására

irányuló kérelmével a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter nem ért egyet, a kijelölõ hatóság tájékoztatja

az üzemeltetõt és a javaslattevõ hatóságot a kijelölés fenntartásáról. Ha a visszavonást EGT-állam kezdeményezi,

az Lrtv. 3. § (3)–(4) bekezdése szerinti szabályok megfelelõ alkalmazásával kell eljárni.
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(5) A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter az európai létfontosságú rendszerelemmé történõ kijelölés

folyamatában a horizontális kritériumok teljesülésének lehetõségét vizsgálja.

(6) Ha az európai létfontosságú rendszerelemmé történõ kijelölés, vagy a kijelölés visszavonása kérdésében az ágazatért

felelõs miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter ellentétes álláspontot képvisel, a végleges

álláspontról a Kormány dönt.

5. A biztonsági összekötõ személy képesítési követelményei és foglalkoztatásának feltételei

6. § (1) A biztonsági összekötõ személynek, az adott ágazatnak megfelelõ szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie.

(2) A biztonsági összekötõ személynek, az adott ágazatnak megfelelõ szakirányú végzettség mellett rendelkeznie kell

a) védelmi igazgatási vagy rendészeti igazgatási szakon szerzett felsõfokú végzettséggel,

b) tûzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi szakmai irányú rendészeti szervezõi szakképesítéssel, vagy ezzel

egyenértékû végzettséggel,

c) iparbiztonsági szaktanfolyami végzettséggel,

d) iparbiztonsági szakon szerzett felsõfokú végzettséggel, vagy

e) a katasztrófavédelem hivatásos szerveinél legalább 5 év iparbiztonsági szakterületen szerzett gyakorlattal.

(3) A (2) bekezdés a)–c) pontjában elõírt követelmények alól, a korábban rendvédelmi szerv által, a rendvédelmi szerv

alaptevékenységébe tartozó feladatok ellátása körében legalább öt évig foglalkoztatott felsõfokú végzettségû

személy mentesül. A mentesülés feltételeinek való megfelelést az érintett igazolja.

(4) Ha az üzemeltetõ a képesítési követelményeknek megfelelõ személy alkalmazásáról már gondoskodott, biztonsági

összekötõ személynek ez a személy kinevezhetõ.

(5) Az alkalmasság feltételeinek való megfelelést az érintett igazolja.

6. Az üzemeltetõi biztonsági terv

7. § (1) A kijelölõ hatóság az üzemeltetõi biztonsági terv tartalmára vonatkozó Lrtv. szerinti döntését a 2. mellékletben

foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

(2) Az üzemeltetõi biztonsági tervet az üzemeltetõ az elkészítést követõen szükség esetén módosítja és kétévente

felülvizsgálja. Az üzemeltetõ a felülvizsgálatról jegyzõkönyvet készít.

(3) Soron kívüli felülvizsgálatot kezdeményezhet

a) a kijelölõ hatóság, vagy

b) a kijelölõ hatóságnál a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve.

(4) Az üzemeltetõ a soron kívüli felülvizsgálatot a kezdeményezéstõl számított 45 napon belül köteles elvégezni.

(5) Ha az üzemeltetõi biztonsági tervet módosítani szükséges, akkor annak módosítással érintett részét, vagy jelentõs

tartalmi módosítás esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt üzemeltetõi biztonsági tervet az üzemeltetõ

a felülvizsgálatot követõen haladéktalanul másolatban megküldi a 10. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartó

hatóságnak, valamint a kijelölõ hatóságnak.

(6) Ha a felülvizsgálat eredményeként nem szükséges az üzemeltetõi biztonsági tervet módosítani, a felülvizsgálatról

szóló jegyzõkönyvet az üzemeltetõ a felülvizsgálatot követõen haladéktalanul másolatban megküldi a nyilvántartó

hatóságnak és a kijelölõ hatóságnak.

(7) Az üzemeltetõ az üzemeltetõi biztonsági tervvel összhangban megszervezi és biztosítja az üzemeltetésében lévõ

létfontosságú rendszerelem mûködésének védelmét és folyamatosságát.

7. Ellenõrzés

8. § (1) A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kivételével, a létfontosságú rendszerelemek védelmét a helyszíni

ellenõrzés lefolytatására jogosult szervek a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének koordinálásával

ütemezett módon, éves ellenõrzési terv alapján összehangoltan is ellenõrzik, oly módon, hogy a létfontosságú

rendszerelem 3 évente kerüljön ellenõrzésre.

(2) Az összehangolt ellenõrzésekrõl a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve összefoglaló jelentést készít.

(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, az összehangolt ellenõrzésben részt vevõ, valamint a saját

hatáskörben lefolytatott ellenõrzést végzõ szervektõl eljárásaik kimenetelérõl, a megállapított hiányosságok

pótlásáról tájékoztatást kérhet, melyet a szervek haladéktalanul kötelesek a hivatásos katasztrófavédelmi szerv

központi szerve részére megadni.
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8. Az üzemeltetõvel szemben kiszabható közigazgatási bírság összege, a bírság kiszabásának szabályai

9. § (1) Az üzemeltetõvel szemben kiszabható Lrtv. szerinti bírság kiszabását a létfontosságú rendszerelemmel kapcsolatos

hatósági eljárásokban részt vevõ hatóságok is kezdeményezhetik a kijelölõ hatóságnál.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összege százezer forinttól hárommillió forintig terjedhet.

(3) A bírság összegét a bírság kiszabásáról rendelkezõ határozat jogerõre emelkedésétõl számított 15 napon belül kell

megfizetni a kijelölõ hatóság által megadott bírság letéti számla javára.

9. Nyilvántartási és adatbiztonsági elõírások

10. § (1) A Kormány az európai és nemzeti létfontosságú rendszerelemek nyilvántartására és a nyilvántartás adatainak

kezelésére – a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kivételével – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi

szervét kijelöli.

(2) Az üzemeltetõ a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokról 72 órán belül tájékoztatja az (1) bekezdés

szerinti nyilvántartó hatóságot.

(3) A Lrtv. 5. § (4) bekezdése szerinti szervek adatokat írásban, az adatigénylési cél meghatározásával és az átvenni kívánt

adatok körének pontos megjelölésével kérhetnek a nyilvántartó hatóságtól. Az adatszolgáltatást 15 napon belül

teljesíteni kell.

10. Együttmûködés

11. § (1) A 4. § (2) bekezdése szerinti szakhatósági eljárásban a pénz- és adóügyi biztonság vonatkozásában a Nemzeti Adó- és

Vámhivatal területi, illetve központi szerve, a közrend, a közbiztonság, a lakosságvédelem, az alkotmányvédelem,

a nemzetbiztonság, a terrorelhárítás vonatkozásában az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

területi, illetve központi szerve, az Alkotmányvédelmi Hivatal területi, illetve központi szerve, valamint

a Terrorelhárítási Központ véleményt nyilvánít.

(2) Az 1. melléklet szerinti politikai hatás kritériuma teljesülésének lehetõsége tekintetében az illetékes

kormánymegbízott, a környezeti hatás kérdésében a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség,

illetve az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség véleményt nyilvánít.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek ellenõrzési tevékenységük során a kijelölés alapjául szolgáló körülmények

változatlan fennállásán kívül vizsgálják a létfontosságú rendszerelemek, az azokhoz tartozó közterületek, valamint az

azokat felügyelõ, mûködtetõ személyek azon fizikai, humán és informatikai biztonsági feltételeinek meglétét, amelyek

garantálják az azonosított kockázatokkal szembeni védelmet, a rendeltetésszerû mûködést, a szándékos és nem

szándékos károkozás elkerülését.

(4) A 8. § (1) bekezdésében meghatározott ellenõrzési terv elkészítése érdekében az érintett hatóságok az

együttmûködés keretében, minden évben legkésõbb február 15. napjáig megküldik a hivatásos katasztrófavédelmi

szerv központi szerve részére az ellenõrzési terv elkészítéséhez szükséges javaslataikat, melyeket egyúttal a saját

ellenõrzési rendszerükben is megjelenítenek.

(5) Az üzemeltetõ az együttmûködés keretében katasztrófaveszély vagy katasztrófa esetén haladéktalanul köteles

a kijelölõ hatóságot és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét értesíteni.

(6) Az együttmûködés keretében, az üzemeltetõi biztonsági tervben meghatározott rendkívüli esemény

bekövetkezésekor

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve jogosult a hatáskörükben érintett hatóságoktól,

a beavatkozáshoz és elhárításához szükséges adatokat beszerezni;

b) az a) pont szerinti adatszolgáltatást az érintett hatóság soron kívül köteles teljesíteni;

c) a rendkívüli eseményre való reagálás, a mentés megszervezése, irányítása, továbbá a lakosság tájékoztatása,

a károk felmérése, az eredeti állapot lehetõség szerinti visszaállítása a hivatásos katasztrófavédelmi szerv

központi szervének koordinálásával történik;

d) a szükséges erõk, eszközök bevonására az érintett kijelölõ hatóság tesz javaslatot;

e) a kiváltó okok azonosításában, a tett intézkedések értékelésében, az érintett kijelölõ hatóság, a beavatkozást

végzõ szervek és a biztonsági összekötõ személy együtt vesz részt.
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11. Az energiaágazatra vonatkozó különös szabályok

12. § Az energiaágazat tekintetében e rendeletnek az azonosítási eljárással, a kijelöléssel, valamint a kijelölés

visszavonásával kapcsolatos rendelkezéseit kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában kell alkalmazni.

12. Hatályba léptetõ rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(2) A 6. § (2) és (3) bekezdése 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 17. § 2018. július 1-jén lép hatályba.

13. Átmeneti rendelkezések

14. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve hálózatbiztonsági feladata körében, a nemzeti létfontosságú

rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos hálózatbiztonsági tevékenység ellátása érdekében

eseménykezelõ központot mûködtet Létfontosságú Rendszerek és Létesítmények Informatikai Biztonsági

Eseménykezelõ Központja (a továbbiakban: Központ) elnevezéssel. A Központ a (4)–(8) bekezdésben foglalt feladatait

jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában látja el.

(2) A Központ felügyeletét a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter látja el.

(3) A Központ az általa végzett tevékenységrõl, a lehetséges veszélyforrásokról és elhárításuk lehetõségeirõl évente

jelentést készít a felügyeletet ellátó miniszter részére.

(4) A Központ a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (a továbbiakban: NMHH) és az általa mûködtetett Országos

Informatikai és Hírközlési Fõügyelettel (a továbbiakban: OIHF), valamint a CERT-Hungary Központtal (a továbbiakban:

CHK) együttmûködésben védi a nemzeti létfontosságú rendszerek és létesítmények szolgáltatásait az interneten

keresztül érkezõ támadások ellen. E feladatkörében:

a) technikai védelmi, megelõzõ és tájékoztatási tevékenységet végez,

b) informatikai és távközlési területen – a létfontosságú rendszerelemként azonosított egyes informatikai és

távközlési hálózatok tekintetében az NMHH-val és a CHK-val együttmûködésben – képviseli a létfontosságú

rendszereket és létesítményeket üzemeltetõ szervezeteket a hálózatbiztonság védelmére szakosodott

együttmûködési fórumokon és szervezetekben,

c) részt vesz az informatikai és a hálózatbiztonságra, valamint a létfontosságú információs rendszerek és

létesítmények védelmére vonatkozó stratégiák és ágazati szabályozások elõkészítésében.

(5) A Központ a nemzeti létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos hálózatbiztonsági

tevékenysége ellátása keretében, mint incidens-kezelõ szervezet a kijelölt létfontosságú rendszerelemek

vonatkozásában felelõs

a) a hálózatbiztonság fenntartásának elõsegítéséért, fokozásáért,

b) az információ-megosztó és eseménykezelési feladatok ellátása érdekében, a CHK-tól kapott tájékoztatás

alapján, a létfontosságú rendszerelem hálózatbiztonságát érintõ eseménnyel összefüggésben az érintett

üzemeltetõ riasztásáért,

c) az elhárítás koordinációjáért.

(6) A Központ feladatkörében:

a) a magyar és nemzetközi hálózatbiztonsági és információs rendszer- és létesítményvédelmi szervezetektõl

a CHK-n keresztül, vagy más hálózatbiztonsági szervezettõl kapott riasztások kezelésére – a létfontosságú

rendszerek és létesítmények érintettsége esetén – számítástechnikai sürgõsségi reagáló egységként mûködik

folyamatos rendelkezésre állással,

b) ellátja a létfontosságú rendszerelemként azonosított informatikai és távközlési hálózatok felé irányuló, az

internetet támadási csatornaként felhasználó beavatkozások elhárításának koordinálását,

c) továbbítja az OIHF és a CHK részére a létfontosságú rendszerelemek felé az informatikai és távközlési hálózat

oldaláról érkezett, támadásra utaló információkat a támadó hazai és nemzetközi együttmûködésben történõ

lokalizációja és megbénítása érdekében,

d) jelentéssel él a létfontosságú rendszerelemként azonosított informatikai és távközlési hálózatok felé a felismert

és publikált szoftver-sérülékenységekrõl,
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e) az OIHF-tõl és a CHK-tól, vagy más hálózatbiztonsági szervezettõl átvett információk és adatok alapján,

a létfontosságú rendszerelemet érintõ, internet-forgalomba való beavatkozásra utaló jeleket kiértékeli, és

a folyamatos ügyeleti rendszerén keresztül értesíti a létfontosságú rendszerelem üzemeltetõjét, valamint az

érintett hálózatbiztonsági és létfontosságú információs rendszer és létesítmény üzemeltetõjét,

f) tájékoztatási célú, szemléletformáló kampányokat szervez, hírleveleket bocsát ki,

g) együttmûködik a magyar informatikai és hálózatbiztonsági, valamint a létfontosságú információs rendszerek

és létesítmények védelmében érintett bûnüldözõ szervekkel, iparági szereplõkkel.

(7) A Központ, a tudomására jutott sérülékenységekrõl az Alkotmányvédelmi Hivatal, az általános rendõrségi feladatok

ellátására létrehozott szerv, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, továbbá a terrorveszélyeztetett rendszerelem

tekintetében a Terrorelhárítási Központ kockázatértékelését követõen értesíti az üzemeltetõt, az OIHF-et és a CHK-t.

Ha a kockázatértékelés eredménye kritikus sérülékenységre utal, az üzemeltetõt határidõ megadásával felszólítja

a sérülékenység elhárítására, megszüntetésére. Ha az üzemeltetõ a felszólításnak határidõn belül nem tesz eleget,

a Központ a 9. § (1) bekezdése szerint jár el.

(8) A Központ együttmûködik az OIHF-el és a CHK-val, a létfontosságú információs rendszert és létesítményt üzemeltetõ

szervezetekkel, a hálózatbiztonsági feladatokat ellátó más szervezetekkel, valamint mindazokkal a szervezetekkel,

amelyek informatikai és távközlési rendszert azonosítottak létfontosságú rendszerelemként.

15. § Az azonosítási jelentést elsõ alkalommal az ágazatra vonatkozó ágazati kritériumokat megállapító jogszabály

hatálybalépését követõ 180 napon belül kell a kötelezettnek benyújtania.

14. Az Európai Unió jogának való megfelelés

16. § Ez a rendelet az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelölésérõl, valamint védelmük javítása

szükségességének értékelésérõl szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

15. Módosító rendelkezések

17. § (1) A 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A biztonsági összekötõ személynek, az adott ágazatnak megfelelõ szakirányú végzettség mellett rendelkeznie

kell iparbiztonsági szakon szerzett felsõfokú végzettséggel, vagy a katasztrófavédelem hivatásos szerveinél legalább

5 év iparbiztonsági szakterületen szerzett gyakorlattal.”

(2) Hatályát veszti a 6. § (3) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

HORIZONTÁLIS KRITÉRIUMOK

Egyetlen vagy egymással közvetlenül összefüggõ eseményekkel kapcsolatban Magyarország területén:

1. a veszteségek kritériuma:

– 24 óra leforgása alatt az áldozatok száma a 20 fõt meghaladja, vagy a súlyos sérültek száma legalább

75 fõ, vagy

– 72 óra leforgása alatt az áldozatok száma a 40 fõt meghaladja, vagy a súlyos sérültek száma legalább

150 fõ.

2. a gazdasági hatás kritériuma: a gazdasági veszteség mértéke, vagy termékek és szolgáltatások romlásának

mértéke, a rendszer és létesítmény fizikai sérülésébõl, elvesztésébõl fakadó közvetlen vagy közvetett károk,

amelyek ötvenezer fõ vonatkozásában meghaladják az egy fõre esõ bruttó nemzeti jövedelem (GNI) bármely

30 napos idõszakra vetített mértékének 25%-át.
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3. a társadalmi hatás kritériuma: 300 fõ/km2-nél sûrûbben lakott területen a köznyugalom súlyos megzavarása,

beleértve a lakosságot érõ káros pszichológiai és közegészségügyi hatásokat is.

4. a politikai hatás kritériuma: az állam és intézményei iránti közbizalom megszûnése, valamely állami szerv

mûködésképtelenné válása miatt a lakosság biztonságérzete kritikus szint alá csökken.

5. a környezeti hatás kritériuma: az esemény, vagy folyamat, amely miatt a természeti vagy épített környezetben,

különösen:

– az infrastruktúrában bekövetkezõ sérülés vagy zavar, az épített vagy természetes környezet oly

mértékû rongálódását idézi elõ, amelynek következtében

= 10 000 fõ kimenekítése vagy kitelepítése válik szükségessé, vagy

= legalább 100 km2 nagyságú terület tartósan szennyezõdik, vagy

= a felszín alatti vizek, vagy azok természetes víztartó képzõdményei, a folyóvizek és

természetes tavak, valamint ezek medre vagy élõvilága szenved tartós károsodást;

– az ország tájegységeiben, kiemelkedõ földrajzi területeiben visszafordíthatatlan negatív változás

következik be.

2. melléklet a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

AZ ÜZEMELTETÕI BIZTONSÁGI TERV LEHETSÉGES KÖVETELMÉNYEI

1. Tartalmi követelmények

1.1. Általános bemutatás

Az üzemeltetõ az Üzemeltetõi Biztonsági Tervben megadja a létfontosságú rendszerelemek védelmével

kapcsolatos fõ célkitûzéseit, továbbá összefoglaló jelleggel ismerteti az alábbi területeken bevezetett,

mûködtetett intézkedéseit, szervezetét, irányítási rendszereit:

a) szervezet és személyzet,

b) a rendszer és létesítményelemeinek azonosítása és értékelése,

c) üzemvezetés,

d) a változtatások kezelése,

e) védelmi tervezés,

f) belsõ audit és vezetõségi átvizsgálás,

g) még elégséges szolgáltatás sztrájk esetén.

1.2. A létfontosságú rendszerelemek környezetének bemutatása

1.2.1. A bemutatás legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az érintett lakott területek jellemzése,

b) a lakosság által leginkább látogatott létesítmények (állandó, ideiglenes), közintézmények

(iskolák, kórházak, templomok, rendõrség, tûzoltóság stb.),

c) a különleges természeti értéket képviselõ területek, mûemlékek és turisztikai nevezetességek,

d) rendkívüli esemény által potenciálisan érintett – különösen a lakosság és a gazdasági

társaságok ellátását érintõ – más közmûvek, szolgáltatások,

e) mûködõ gazdálkodó szervezetek, ipari és mezõgazdasági tevékenységek jellemzése,

ismertetése, az ezekkel való esetleges kapcsolatok ismertetése (technológiai,

közmû-szolgáltatási kapcsolat stb.).

1.2.2. A létfontosságú rendszerelemek kihasználtsága, forgalmi adatok.

1.2.3. A létfontosságú rendszerelemek környezetében más üzemeltetõk által folytatott tevékenységek

ismerete, a lehetséges hatások figyelembevétele.

1.2.4. A természeti környezetre vonatkozó legfontosabb információk:

a) a területre jellemzõ, a létfontosságú rendszerelemek sérülését eredményezõ és

a következmények alakulására hatást gyakorló meteorológiai jellemzõk,

b) a helyszínt jellemzõ, a létfontosságú rendszerelemek biztonságos tevékenységére,

üzemeltetésére, mûködésére hatást gyakorló legfontosabb geológiai és hidrológiai

jellemzõk.
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1.3. A létfontosságú rendszerelemek bemutatása

Tartalmazza:

a) a rendkívüli esemény forrásaira, azok körülményeire vonatkozó információt,

b) helyszínrajzot, amely bemutatja az elemeket, és vázlatosan feltünteti a létfontosságú elemet,

c) a lehetséges veszélyt jelentõ anyagok, berendezések megjelölését, mennyiségét, tárolási adatait,

d) a használat, igénybevétel folyamatát, idejét,

e) a tevékenységekre vonatkozó legfontosabb technológiai és karbantartási folyamatokat, mûveleteket,

f) a fõbb fenyegetettségek elemzését és az egyes elemek sebezhetõségén, valamint a lehetséges

hatásokon alapuló kockázatelemzést.

1.4. Rendszer és létesítmény bemutatása

Be kell mutatni az infrastruktúrát, elkülönítetten az egyes létesítményekhez tartozó külön, és az egész

infrastruktúrához tartozó elemeket, amelyek az alábbiakra terjednek ki:

a) tartalék rendszerelemek megléte,

b) sérülés esetén a helyreállítás módja, az ahhoz szükséges anyagok tárolásának helye, a helyszínre

juttatás biztosításának ideje és módja,

c) javító és karbantartó tevékenység,

d) alternatív megoldások,

e) javíthatóság, helyreállítás megvalósíthatósága,

f) belsõ és külsõ tájékoztatási rendszerek,

g) munkavédelem,

h) vezetési pontok és a kimenekítéshez kapcsolódó létesítmények,

i) elsõsegélynyújtó és mentõ szervezetek,

j) környezetvédelmi szolgálat,

k) mûszaki biztonsági szolgálat,

l) katasztrófa elhárítási szervezet,

m) fix és mobil laboratóriumi hálózat,

n) kézi mérõmûszerek és monitoring hálózatok,

o) biztonsági szolgálat,

p) beléptetõ és az idegen behatolást érzékelõ rendszerek.

1.5. A részletes elemzéssel vizsgált lehetséges rendkívüli események bemutatása

Az üzemeltetõ ismerteti a valós viszonyokra épülõ rendkívüli eseménysorokat. Alapkövetelmény, hogy az

önmagában legyen alkalmas a folyamatok, körülmények kellõen részletes megismerésére

a) szöveges leíró és folyamatábrán (sérülés lehetséges fajtái, érintett környezet és lakosság

meghatározása),

b) rajzi megjelenítésen,

c) méretarányos összeállítási jellegû vázlaton, metszetrajzon, fényképen.

1.6. A létfontosságú rendszerelemek védelmének eszközrendszere

Az üzemeltetõ megjelöli azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek kialakítása és mûködtetése biztosítja

a létfontosságú rendszerelemek védelmét, továbbá meghatározza azokat az ideiglenes intézkedéseket,

amelyeket a különbözõ kockázati és veszélyszinteknek megfelelõen foganatosít. Bemutatja az infrastruktúra

elemeinek és egészének védelmére rendszeresített felszereléseket és a vezetéshez, a döntés-elõkészítéshez

szükséges infrastruktúrát:

a) a veszélyhelyzeti vezetési létesítményeket,

b) a vezetõállomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszerét,

c) a dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszerét,

d) a veszélyhelyzeti híradás eszközeit és rendszereit,

e) a távérzékelõ rendszereket,

f) a helyzet értékelését és a döntések elõkészítését segítõ informatikai rendszereket,

g) a riasztást, a védekezést és a következmények csökkentését végzõ végrehajtó szervezetek

rendszeresített egyéni védõeszközeit és szaktechnikai eszközeit,

h) a védekezésbe bevonható (nem közvetlenül erre a célra létrehozott) belsõ és a külsõ erõket és eszközöket,

i) a létfontosságú rendszerelemek kiesése következtében alkalmazható vagy rendelkezésre álló

alternatív megoldásokat.
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1.7. A létfontosságú rendszerelemek irányítási rendszere

Az adott elem sérülési, megsemmisülési kockázatának elemzése alapján be kell mutatni a létfontosságú

rendszerelemek védelmét szolgáló biztonsági intézkedéseket, azok alkalmazott módszereit. Az irányítási

rendszer az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a biztonsági irányítási rendszer szervezeti felépítése,

b) a szervezet minden szintjén megjelölt, az infrastruktúra védelmének irányításába, végrehajtásába

bevont személyek, azok feladat- és hatásköre, felkészítésükhöz szükséges követelmények és

erõforrások,

c) a veszélyazonosítás és kockázatelemzés eredményei alapján az üzemeltetõ által kialakított biztonsági

irányítási rendszer normái, és a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó technológiai leírások, utasítások

és egyéb szabályozók,

d) a létfontosságú rendszereket vagy azok elemeit érintõ, a biztonságra vonatkozó

változások/változtatások,

e) a megelõzéssel és felkészüléssel kapcsolatos feladatok végrehajtási helyzetének értékelése,

f) az üzemeltetõnek a létfontosságú rendszert, vagy egyes elemét ért eseményekrõl adandó

tájékoztatási, jelentési rendszere.

1.8. A terv elkészítésébe bevont személyek, szervezetek megjelölése.

2. Formai követelmények

2.1. Az üzemeltetõi biztonsági tervet írásban kell elkészíteni és a nyilvántartó, valamint a kijelölõ hatóság részére két

eredeti – az üzemeltetõ és a biztonsági összekötõ személy által aláírt – példányban papír alapon, továbbá

elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. A térképeket, a rajtuk szereplõ méretaránynak megfelelõen,

nyomtatott formában is be lehet nyújtani.

2.2. A térképvázlat vagy helyszínrajz olyan méretarányú legyen, amely a megfelelõ eligazodást biztosítja.

2.3. Az alaprajz, a vázlat vagy a helyszínrajz tartalmazza a létfontosságú rendszerelemek egészét, a veszélyeztetett

területeket és a létesítményeket.

A Kormány 66/2013. (III. 8.) Korm. rendelete
az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2013. évi egyedi támogatásokról,
költségtérítésekrõl, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékérõl és felhasználási
szabályairól

A Kormány a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott

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

1. § E rendelet alapján

a) a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság (a továbbiakban:

Bányavagyon-hasznosító),

b) a Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: Mecsek-Öko),

c) a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV-START),

d) a Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: GYSEV),

e) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 25. §-a szerinti

szerzõdéssel rendelkezõ, autóbusszal helyközi személyszállítási közszolgáltatást végzõ társaság

(a továbbiakban: autóbusszal szolgáltatást végzõ társaság), és

f) a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV)

a 2013. gazdasági évre a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény

(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 21. Vállalkozások folyó támogatása

cím, 1. Egyedi támogatások, ellentételezések alcím, 2–4. jogcím-csoport és a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés
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közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 30. Vállalkozások folyó támogatása cím, 2. Egyéb vállalati támogatások alcím,

1. Termelési támogatás jogcím-csoport, 2. Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési

kötelezettségeinek átvállalása jogcím terhére egyedi támogatást vagy költségtérítést igényelhet.

2. § (1) Bányászati tevékenységgel összefüggõ

a) egyedi támogatásként bányabezárásra 1000,0 millió forint,

b) a mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalására

225,0 millió forint

igényelhetõ.

(2) Költségtérítésként

a) a MÁV-START által az Sztv. 25. §-ában meghatározott szerzõdés alapján végzett személyszállítási

közszolgáltatáshoz 129 683,0 millió forint,

b) a GYSEV által az Sztv. 25. §-ában meghatározott szerzõdés alapján végzett személyszállítási közszolgáltatáshoz

9360,0 millió forint,

c) az autóbusszal szolgáltatást végzõ társaságok helyközi személyszállítási közszolgáltatásaihoz

32 400,0 millió forint,

d) a GYSEV által a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 28. § (1)

bekezdésében meghatározott szerzõdés alapján mûködtetett vasúti pályahálózathoz 4380,0 millió forint,

e) a MÁV által a Vtv. 28. § (1) bekezdésében meghatározott szerzõdés alapján mûködtetett vasúti pályahálózathoz

65 620,0 millió forint

igényelhetõ.

(3) A költségtérítés igénybevételét elõre meghatározott szolgáltatások, hatékonysági elvárás teljesítéséhez, valamint

utólagos elszámolási kötelezettséghez kell kötni.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyedi támogatás a Bányavagyon-hasznosító által a szénbányászati

szerkezetátalakításból átvett és a bányászatban jelentkezõ egyéb állami kötelezettségek – köztük az állami tulajdonú

meddõ szénhidrogén kutak kezelése és a bánya-erõmû integrációs szerzõdések megkötésekor még nem ismert

kötelezettségek – vagyon-értékesítésbõl nem fedezett részének finanszírozására használható fel.

(2) A 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyedi támogatás folyósítására negyedéves ütemezéssel kerül sor. A folyósításról

– a Bányavagyon-hasznosító kezdeményezése alapján – a bányászati ügyekért felelõs miniszter a Nemzeti Adó- és

Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) útján gondoskodik.

(3) A 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyedi támogatás felhasználásáról a Bányavagyon-hasznosító havonta beszámol

a bányászati ügyekért felelõs miniszternek.

(4) A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettség átvállalás – az uránbányászatban 1993. december 31-éig keletkezett

baleseti járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek Mecsek-Öko által történt

kifizetését követõ – utólagos folyósítására a bányászatért felelõs miniszter által a NAV részére megküldött elszámolás

alapján kerül sor.

4. § (1) A 2. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontja szerinti költségtérítés a vasúti személyszállítási közszolgáltatás és a vasúti

pályahálózat mûködtetéséhez kapcsolódó tevékenység bevételekkel nem fedezett indokolt költségei, továbbá az

ágazatban szokásos ésszerû nyereség megtérítésére használható fel.

(2) A 2. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontja szerinti költségtérítés folyósítása a vasúti személyszállítási közszolgáltatási

tevékenységet és a vasúti pályamûködtetési közszolgáltatási tevékenységet érintõ, várható gazdasági folyamatokon

alapuló pénzforgalmi terv alapján havonként, a MÁV-START, a GYSEV és a MÁV pénzforgalmi igényeihez igazított

mértékben történik.

(3) A 2. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontja szerinti költségtérítés (2) bekezdés alapján havonként folyósítandó mértékét

a közlekedésért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter együttesen a (2) bekezdés szerinti

pénzforgalmi terv alapján

a) – a MÁV-START és a GYSEV esetében – az Sztv. 25. §-a szerinti közszolgáltatási szerzõdés (a továbbiakban: vasúti

személyszállítási közszolgáltatási szerzõdés),

b) – a MÁV és a GYSEV esetében – a Vtv. 28. § (1) bekezdése szerinti vasúti pályahálózat mûködtetésére kötött

szerzõdés (a továbbiakban: pályamûködtetési szerzõdés)

záradékában határozza meg.
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(4) A záradék (3) bekezdés alapján megállapított rendelkezése a közlekedésért felelõs miniszter és az államháztartásért

felelõs miniszter együttes döntésével módosítható. A módosítást a megelõzõ idõszak tényleges pénzforgalma és

az (1) bekezdés szerinti pénzforgalmi terv közötti eltérés okainak bemutatásával a MÁV-START, a GYSEV és a MÁV is

kezdeményezheti.

5. § (1) A MÁV-START és a GYSEV a 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségtérítés 4. § (3) bekezdése alapján megállapított

mértékének 50%-át a tárgyhónap elsõ napjától külön feltétel nélkül, további 50%-át a közlekedésért felelõs miniszter által

kiállított és az általa a NAV részére megküldött megrendelõi teljesítésigazolás alapján a NAV-tól igényli.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a MÁV-START és a GYSEV a vasúti személyszállítási közszolgáltatási

szerzõdésben meghatározott esetben a 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségtérítés 4. § (3) bekezdése

alapján megállapított mértékének 60%-át (a továbbiakban: rendelkezésre állási költségtérítés) veheti igénybe.

A rendelkezésre állási költségtérítés alkalmazásának szükségességérõl a közlekedésért felelõs miniszter az

államháztartásért felelõs miniszterrel történõ elõzetes egyeztetést követõen értesíti a NAV-ot.

6. § (1) A 2. § (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti költségtérítést a MÁV és a GYSEV a pályamûködtetési szerzõdés alapján

végzett vasúti pályahálózat-mûködtetési tevékenységéhez a közlekedésért felelõs miniszter által a tárgyhónapot

megelõzõ második hónapra vonatkozóan kiállított és a NAV részére megküldött megrendelõi teljesítésigazolás

alapján igényli.

(2) A közlekedésért felelõs miniszter a teljesítésigazolás kiállításáról a NAV-ot is értesíti.

(3) Ha a közlekedésért felelõs miniszter megállapítja, hogy a MÁV vagy a GYSEV a pályamûködtetési szerzõdésben

meghatározott valamely kötelezettségét nem teljesítette, a teljesítésigazolásban rendelkezik a 2. § (2) bekezdés d) és

e) pontja szerinti költségtérítés arányos csökkentésérõl és annak a csökkentett összegen felüli része folyósításának

felfüggesztésérõl.

(4) A közlekedésért felelõs miniszter a teljesítésigazolás kiállításának megtagadásáról, a 2. § (2) bekezdés d) és e) pontja

szerinti költségtérítés csökkentésérõl és a csökkentés indokáról a MÁV-START és a GYSEV által megküldött, a vasúti

személyszállítási közszolgáltatási szerzõdés szerinti havi jelentés megérkezését követõ 8 napon belül értesíti a NAV-ot

és az államháztartásért felelõs minisztert.

7. § (1) A 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti költségtérítés az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás

bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos, ésszerû nyereség megtérítésére használható fel.

(2) A 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti költségtérítést az autóbusszal szolgáltatást végzõ társaságok között a várható gazdasági és

pénzforgalmi folyamatok alapján, a várható bevételekkel nem fedezett indokolt költségek arányában kell felosztani.

(3) A 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti költségtérítés folyósítása az autóbusszal szolgáltatást végzõ társaság

pénzforgalmi igényeihez igazított mértékben történik.

(4) A 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti költségtérítés (3) bekezdés alapján folyósítandó mértékét a közlekedésért felelõs

miniszter – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – az autóbusszal személyszállítási közszolgáltatást

végzõ társasággal kötött közszolgáltatási szerzõdés záradékában határozza meg.

8. § (1) A NAV

a) a 2. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontja szerinti költségtérítést a kedvezményezettnek a tárgyhónap elsõ napját

követõ igénylésétõl,

b) a 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti költségtérítést a közlekedésért felelõs miniszternek a záradékban

meghatározott ütemezés alapján történõ intézkedésétõl

számított 15 napon belül folyósítja.

(2) A 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyedi támogatás és a 2. § (2) bekezdése szerinti költségtérítés folyósítása

az 10032000-01905049 Egyedi támogatás fizetési számla, a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyedi támogatás

folyósítása az 10032000-01905135 Egyéb vállalati támogatás fizetési számla terhére történik az adózás rendjérõl szóló

törvény rendelkezései alapján.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2014. március 31-én hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 67/2013. (III. 8.) Korm. rendelete
az építésüggyel és örökségvédelemmel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

5–6. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

16. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.1. és

1.2. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában,

az 5., a 7–17. és a 21. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának

gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 18. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 12.3.,

12.4., 17. és 25. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 19. alcím tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 20. alcím tekintetében a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

R1.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A településrendezési és az építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A településrendezési és az építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

R2.) 12. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és a § a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A tervtanács a véleményét az építészeti-mûszaki dokumentáció hiánytalanná válásától számított 15 napon belül

alakítja ki. E határidõ túllépése esetén a tervtanácsi véleményt megadottnak kell tekinteni. Ha a határidõ

megtartásában a tervtanács akadályoztatva van, akkor a tervtanácsi véleményt a tervtanács elnöke is kiadhatja.

(7) A (6) bekezdés alkalmazásában a tervtanács akadályoztatása különösen:

a) tagok – elõírt határidõben történõ – összehívásának akadálya,

b) tagok részvételének betegség, szabadság, elfoglaltság miatti akadályoztatása,

c) hiánypótlás késedelmes kiírása, vagy

d) hiánypótlás határidõben történõ teljesítése.

(8) Az ügyintézési határidõbe a vélemény ÉTDR-be való feltöltésének napja beleszámít.”

(2) Az R2.

a) 1. § (1) bekezdésében a „vélemény beszerzése” szövegrész helyébe a „vélemény kialakítása” szöveg, a „3. §

(2) bekezdését, ” szövegrész helyébe a „3. § (2) bekezdés a)–g) pontját, ” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében a „részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe

a „szabályairól szóló kormányrendelet” szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében a „9. § (2) bekezdés d) pontjában” szövegrész helyébe a „2/A. §-ban” szöveg, az „5. §

(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „5/A. §-ban” szöveg,

d) 13. § (3) bekezdésében a „9. § (2) bekezdésének d) pontjában” szövegrész helyébe a „2/A. §-ban” szöveg,

az „a 2. § (3) bekezdésének d) pontja” szövegrész helyébe az „az 5/A. §-a” szöveg

lép.
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(3) Hatályát veszti az R2.

a) 11. § (3) bekezdés g) pontja,

b) 13. § (2) bekezdés c) pontja,

c) 13. § (2) bekezdés d) pontjában az „illetve a területi építész kamara által mûködtetett helyi tervtanács”

szövegrész,

d) 17. § (2) bekezdésében az „a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel” szövegrész.

3. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Éhk.) 4. §-a a következõ (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A járási (fõvárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként mûködõ járási építésügyi hivatalnál az építésügyi

hatósági munkakört ellátó kormánytisztviselõ építésfelügyeleti hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört is elláthat,

az építésfelügyeleti hatósági munkakört ellátó kormánytisztviselõ az építésügyi hatósági ügyekkel kapcsolatos

feladatkört is elláthat, ha a feladat ellátásához az e rendeletben és a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól

szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel rendelkezik.

(4b) A járási (fõvárosi kerületi) hivatal szakigazgatási szerveként mûködõ járási építésügyi és örökségvédelmi

hivatalnál az építésügyi hatósági, az építésfelügyeleti hatósági, valamint a mûemlékkel és a mûemléki érték

védelmével kapcsolatos munkakört ellátó kormánytisztviselõ építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági,

valamint a mûemlékkel és a mûemléki érték védelmével kapcsolatos feladatkört is elláthat, ha a feladat ellátásához az e

rendeletben és a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott

képesítéssel rendelkezik.

(4c) A fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként mûködõ építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál

az építésügyi hatósági, az építésfelügyeleti hatósági, valamint a mûemlékekkel és a mûemléki érték védelmével

kapcsolatos építésügyi hatósági munkakört ellátó kormánytisztviselõ építésügyi hatósági, építésfelügyeleti hatósági

és örökségvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört is elláthat, ha a feladat ellátásához az e rendeletben és

a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel rendelkezik.”

(2) Az Éhk.

a) 1. § (5) bekezdésében az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként mûködõ építésügyi és

örökségvédelmi hivatal” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként

mûködõ építésügyi és örökségvédelmi hivatalának építésfelügyeleti hatósági és örökségvédelemmel

kapcsolatos hatósági feladatokat is ellátó” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként mûködõ

építésügyi és örökségvédelmi hivatal” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal

szakigazgatási szerveként mûködõ építésügyi és örökségvédelmi hivatalának építésügyi hatósági és

örökségvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat is ellátó” szöveg

lép.

4. A kisajátítási terv elkészítésérõl, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos

értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseirõl szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. § A kisajátítási terv elkészítésérõl, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos

értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseirõl szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében

a) a „fõvárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kisajátítási hatóság)” szövegrész helyébe a „fõvárosi és

megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalának építésfelügyeleti hatósági és

örökségvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat is ellátó önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ

szervezeti egysége” szöveg,

b) az „elsõ fokú építésügyi hatóság” szövegrész helyébe az „elsõ fokú építésügyi hatóságként

– kormányrendeletben foglaltak szerint – eljáró járási (fõvárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy

járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg

lép.
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5. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szõkedencs

község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggõ

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló

248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szõkedencs község déli

közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági

ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt

táblázat C:13. mezõjében az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos

eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal

kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg lép.

6. Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.)

Korm. rendelet 1. melléklet 1076, 1078, 1081 nyilvántartási számú soraiban a „járási (fõvárosi kerületi) hivatalok”

szövegrész helyébe a „külön kormányrendeletben kijelölt elsõfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok” szöveg

lép.

7. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Dunaalmás község közigazgatási területén

megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé

nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

7. § A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló

nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló

60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:16. mezõjében az „örökségvédelmi hatósági

engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi

hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás

meghatározása kivételével)” szöveg lép.

8. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Kaba város közigazgatási területén

megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé

nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló

nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló

61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:16. mezõjében az „örökségvédelmi hatósági

engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi

hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás

meghatározása kivételével)” szöveg lép.

9. Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Gyõr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló

16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Gyõr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggõ

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet

1. mellékletében foglalt táblázat 16. sorában az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti

feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és

régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg

lép.
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10. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi

megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.)

Korm. rendelet

a) 1. mellékletében foglalt táblázat C:16. mezõjében az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti

feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és

régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat B:8. mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Fõnöke”

szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Igazgatója” szöveg

lép.

11. A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló

252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

11. § A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggõ

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet

1. mellékletében foglalt táblázat C:6. mezõjében az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti

feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és

régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg lép.

12. A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások

megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt

jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

12. § A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:14. mezõjében az „örökségvédelmi

hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe

az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további

régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg lép.

13. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggõ közigazgatási hatósági

ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

13. § A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt

jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

1. mellékletében foglalt táblázat C:3. mezõjében az „örökségvédelmi hatósági engedélyek és régészeti feltárásokkal

kapcsolatos engedélyek” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi engedélyek és régészeti feltárásokkal kapcsolatos

engedélyek (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg lép.

14. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történõ elhelyezéséhez kapcsolódó

beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból

kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint az ezzel összefüggõ

egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

14. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történõ elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások

megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû

üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint az ezzel összefüggõ egyes kormányrendeletek
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módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:13. mezõjében

az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész

helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

(a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg lép.

15. Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok

kijelölésérõl szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági

szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 173/2012. (VII. 26.)

Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:14. mezõjében az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési

eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági

engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás

meghatározása kivételével)” szöveg lép.

16. A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet módosítása

16. § A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

1. mellékletében foglalt táblázat C:14. mezõjében az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti

feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és

régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg

lép.

17. A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat elõállító üzemének

beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló

302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

17. § A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat elõállító üzemének beruházásával

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.)

Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:14. mezõjében az „örökségvédelmi hatósági engedélyezési

eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági

engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás

meghatározása kivételével)” szöveg lép.

18. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági

szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 17. §-a a következõ (1a) bekezdéssel

egészül ki:

„(1a) Építmény, építményrész rendeltetésének építési engedély köteles építési munkával nem járó

megváltoztatásához nem kell az építésügyi hatóság engedélye.”

(2) Az R3. 52. § (6) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a pont a következõ bd) alponttal

egészül ki:

[Az építésügyi hatóság az engedély hatályát annak lejárta elõtt a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben akkor is

meghosszabbítja, ha az építési tevékenységre vonatkozó, az engedély megadásakor hatályos jogszabályok idõközben

megváltoztak, feltéve, ha]
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„bc) az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-mûszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció

legfeljebb tíz éven belül készült és

bd) az engedélyezett bontási tevékenység végzésének készültségi foka meghaladja az 50 %-ot.”

(3) Az R3. 46. alcíme a következõ 60/A. §-sal egészül ki:

„60/A. § (1) Az építtetõnek a 60. § (15) bekezdése szerinti közléssel egyidejûleg a hatályos ingatlanügyi hatósági

záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban elõírt változási vázrajzot

az OÉNY-be elektronikusan fel kell tölteni, ha a 60. § (1) bekezdése szerinti bontási tevékenység

az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményez.

(2) Az építésfelügyeleti hatóság, ha megállapítja az (1) bekezdésben meghatározott változási vázrajz feltöltésének

hiányát, hatvan napos teljesítési határidõ megjelölésével kötelezi az építtetõt a hatályos ingatlanügyi hatósági

záradékkal ellátott változási vázrajznak az OÉNY-be történõ elektronikus feltöltésére.

(3) A hatályos ingatlanügyi hatósági záradékkal ellátott változási vázrajznak az OÉNY-be történt feltöltését követõen,

e tényrõl és a bontási tevékenység elvégzésérõl az építésfelügyeleti hatóság végzéssel, és annak papír alapon történõ

megküldésével hivatalból megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes elsõ fokú ingatlanügyi hatóságot a változás

ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt.”

(4) Az R3. 71. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A másodfokú építésügyi hatóság az eljárás megindulását követõen öt napon belül, amennyiben a fellebbezés

tartalma

a) érinti a települési önkormányzat polgármesterének az elsõ fokú határozatba beépült településképi véleményét, és

amennyiben

aa) az a helyi építészeti mûszaki tervtanács szakmai álláspontjára alapozott, kikéri a területi építészeti-mûszaki

tervtanács, vagy

ab) az az önkormányzati fõépítész szakmai álláspontjára alapozott, kikéri az állami fõépítész,

b) érinti a területi építészeti-mûszaki tervtanácsnak az elsõ fokú határozatba beépült véleményét, kikéri a központi

építészeti tervtanács

véleményét, aki, illetve amely azt tizenöt napon belül köteles megadni.”

(5) Az R3. 6. melléklete, valamint 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(6) Az R3.

1. 4. § (1) bekezdésében az „Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásban” szövegrész helyébe

az „Az építésügyi hatóság engedélyezési és tudomásulvételi eljárásában, az építésfelügyeleti hatóság

építésrendészeti és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárásában” szöveg,

2. 8. § (3) bekezdésében az „önkormányzati jegyzõnél” szövegrész helyébe az „önkormányzati jegyzõnél vagy

az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó önkormányzati jegyzõnél” szöveg,

3. 24. § (4) bekezdés a) pontjában az „és építészeti követelményekrõl” szövegrész helyébe az „és építési

követelményekrõl” szöveg,

4. 25. § (3) bekezdésében az „engedélyt” szövegrész helyébe a „keretengedélyt” szöveg,

5. 29. § (4) bekezdésében az „az (1) bekezdés g) pontja szerinti eljárást” szövegrész helyébe a „ha az összevont

telepítési eljárásban az (1) bekezdés g) pontja szerinti eljárást is le kell folytatni, akkor” szöveg,

6. 29. § (5) bekezdésében az „i)–j) pontja” szövegrész helyébe a „j) pontja” szöveg,

7. 42. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „és építésügyi-mûszaki” szövegrész helyébe az „és

az építészeti-mûszaki” szöveg,

8. 52. § (6) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „legalább szerkezetkész” szövegrész helyébe „ – a bontás

kivételével – legalább tartószerkezet kész” szöveg,

9. 54. § (7) bekezdésében a „veszi. ” szövegrész helyébe a „veszi, egyidejûleg határidõ megjelölésével

az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezi az építtetõt. ” szöveg,

10. 55. § (4) bekezdés b) pontjában a „tudomásul” szövegrész helyébe a „hallgatással tudomásul” szöveg,

11. 60. § (2) bekezdésében a „kötelezettséget” szövegrész helyébe a „tevékenységet” szöveg,

12. 60. § (3) bekezdésében a „bejelentést” szövegrész helyébe a „kérelmet papír alapon vagy” szöveg, a „kell”

szövegrész helyébe „lehet” szöveg,

13. 60. § (6) bekezdésében a „bejelentéshez” szövegrész helyébe a „kérelemhez” szöveg,

14. 60. § (6) bekezdés a) pontjában a „mellékletben meghatározott dokumentációt, ” szövegrész helyébe

a „melléklet III. rész 6. pontjában meghatározott építészeti-mûszaki dokumentációt, ” szöveg,

15. 60. § (8) bekezdés a) pontjában a „bejelentés” szövegrész helyébe a „kérelem” szöveg,
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16. 71. § (6) bekezdésében a „hatóság, az állami fõépítész, illetve az országos fõépítész” szövegrész helyébe

a „hatóság az” szöveg, a „véleményét” szövegrész helyébe a „véleményt” szöveg,

17. 1. melléklet 1. pontjában a „legfeljebb 50” szövegrész helyébe a „legfeljebb 10” szöveg, az „építhetõ építmény”

szövegrész helyébe az „építhetõ építmény átalakítása,” szöveg,

18. 1. melléklet 23. pontjában a „Szellõzõ-, ” szövegrész helyébe a „Napenergia-kollektor, szellõzõ-, ”szöveg,

19. 1. melléklet 24. pontja „hulladékgyûjtõ, tároló” szövegrész helyébe a „hulladékgyûjtõ és -tároló” szöveg

lép.

(7) Hatályát veszti az R3.

a) 25. § (7) bekezdésében a „határozat esetén a Ket. 72. § (1) bekezdésében, ” szövegrész,

b) 25. § (8) bekezdésében a „határozat esetén a Ket. 72. § (1) bekezdésében, ” szövegrész,

c) 29. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja,

d) 29. § (1) bekezdés i) pontja,

e) 29. § (3) bekezdés a) pontjában a „ , g) és i)” szövegrész,

f) 35. § (3) bekezdés b) pontjában az „és i)”szövegrész,

g) 60. § (9) bekezdésében az „ , az engedély tárgyától függõen” szövegrész,

h) 69. § (2) bekezdése.

19. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

19. § A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében a „Központi Statisztikai

Hivatal megyei igazgatósága (a továbbiakban: KSH)” szövegrész helyébe a „Központi Statisztikai Hivatal érintett

fõosztálya (a továbbiakban: KSH)” szöveg lép.

20. A régészeti örökség és a mûemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló

393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

20. § A régészeti örökség és a mûemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

2. § (1) bekezdés b) pontjában „az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi

hivatalának” szövegrész helyébe „az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként mûködõ

építésügyi és örökségvédelmi hivatalának építésfelügyeleti hatósági és örökségvédelemmel kapcsolatos hatósági

feladatokat is ellátó” szöveg lép.

21. A sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások

megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

21. § A sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok

kijelölésérõl szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat A:10. mezõjében

az „örökségvédelmi hatósági eljárások” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi hatósági eljárások és régészeti

feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)” szöveg lép.

22. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

23. § E rendelet 2. melléklet 2. pontja az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló,

2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 67/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat E:13. és E:14. mezõje helyébe a következõ mezõk lépnek:

[E]

[13.] <6,0

[14.]

2. melléklet a 67/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 6. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

8. Életvédelmi
rendeltetésû
építmények,
óvóhelyek
esetén.

Polgári védelmi
követelmények
érvényre juttatása és
a katasztrófavédelmi
feladatok ellátása
érdekében.

a) építési,
b) összevont (építési
engedélyezési
szakaszában),
c) az engedély
hatályának
meghosszabbítási,
d) fennmaradási
engedélyezési eljárás

az építmény helye
szerint illetékes
katasztrófavédelmi
kirendeltség

megyei (fõvárosi)
katasztrófavédelmi
igazgatóság

2. Az R3. 6. mellékletében foglalt táblázat A:14. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

[A]

[14.] A következõ építmények építése, bõvítése, átalakítása esetén, amennyiben a Khvr. 1. § (3) bekezdésében
foglalt vizsgálatra az eljárást megelõzõen más hatósági eljárásban nem került sor:
1. intenzív állattartó telep vízbázis védõövezetén, védett természeti területen, Natura 2000 területen,
barlang védõövezetén baromfi esetén 10 számosállat alatt, egyéb állat esetén 50 számosállat alatt;
nem vízbázis védõövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang
védõövezetén:

a) broilerek számára 100 számosállat alatt,
b) tojók számára 200 számosállat alatt,
c) sertéshízók számára 500 számosállat alatt,
d) sertéskocák számára 150 számosállat alatt,
e) egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállat alatt;

2. húsfeldolgozó üzem 10 ezer t/év késztermék elõállítása alatt;
3. önállóan létesített vágóhíd 25 t/nap vágottsúly-kapacitás alatt;
4. halfeldolgozó üzem 10 ezer t/év késztermék elõállítása alatt;
5. gyümölcs-, zöldségfeldolgozó üzem 40 ezer t/év késztermék elõállítása alatt;
6. növényi-, állatiolaj-gyártó üzem 40 ezer t/év késztermék elõállítása alatt;
7. tejtermék-gyártó üzem 200 t/nap beérkezett tejmennyiség alatt;
8. keményítõgyártó üzem 100 t/nap késztermék elõállítása alatt;
9. cukorgyár 5 ezer t/nap répafeldolgozó-kapacitás alatt;
10. édességgyártó üzem 10 ezer t/év késztermék elõállítása alatt;
11. sörgyár 30 millió l/év kapacitás alatt;
12. malátagyártó üzem 25 ezer t/év késztermék elõállítása alatt;
13. egyéb élelmiszergyártó üzem 40 ezer t/év késztermék elõállítása alatt;
14. textilkikészítõ üzem (elõkezelés, festés, nyomás, vegyi kezelés) 10 t/nap textil kikészítése alatt;
15. nyersbõrcserzõ üzem 12 t/nap kikészített bõr elõállítása alatt;
16. papír- és kartongyártó üzem 20 t/nap késztermék gyártása alatt;
17. kõolajból kenõanyagot elõállító üzem 15 ezer t/év késztermék elõállítása alatt;
18. vegyi anyagot (kivéve a peroxidokat) elõállító üzem 20 ezer t/év késztermék elõállítása alatt;
19. peroxidokat gyártó üzem 1000 t/év késztermék elõállítása alatt;
20. mûtrágyagyártó üzem 20 ezer t/év késztermék elõállítása alatt;
21. peszticidet és más növényvédõ- és gyomirtószereket gyártó, formáló és kiszerelõ üzem 20 ezer t/év
késztermék elõállítása alatt;
22. lakk- és festékgyártó üzem 20 ezer t/év késztermék elõállítása alatt;
23. gyógyszerkészítmény- gyártó üzem 20 ezer t/év késztermék elõállítása alatt;
24. mosó- és tisztítószergyártó üzem 20 ezer t/év késztermék elõállítása alatt;
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25. szénszálgyártó üzem 20 t/nap késztermék elõállítása alatt;
26. 10%-nál több oldószert tartalmazó gumioldatot készítõ és felhasználó üzem 5 ezer t/év gumioldat
alatt;
27. gumikeverék-gyártó vagy -feldolgozó üzem 20 ezer t/év gumikeverék elõállítása vagy feldolgozása
alatt;
28. üveg- és üvegszálgyártó üzem 20 t/nap olvasztókapacitás alatt;
29. kerámiatermék, kerámiacsempe és -lap-, égetettagyag építõanyag- gyártó üzem 75 t/nap gyártási
kapacitás alatt, illetve ahol a kemence térfogata a 4 m3-t, és abban az árusûrûség a 300 kg/m3-t nem
haladja meg;
30. ásványi anyagokat olvasztó üzem, beleértve az ásványi szál gyártását is 20 t/nap olvasztó-kapacitás
alatt;
31. vas és acél (elsõdleges vagy másodlagos) olvasztására szolgáló üzem, beleértve a folyamatos öntést
2,5 t/óra kapacitás alatt;
32. meleghengermû – 20 t/óra nyersacél feldolgozás alatt – üzemeltetésére szolgáló építmény;
33. kovácsoló üzem 50 kJ/kalapács energiafogyasztás alatt vagy 20 MW hõteljesítmény-felvétel alatt;
34. nemvas fémeket olvasztó, ötvözõ, visszanyerõ, finomító üzem 2 t/nap kapacitás alatt;
35. vas- és acélöntöde 20 t/nap termelési kapacitás alatt;
36. bevonatolt termékeket gyártó üzem 2 t/óra nyersacélfeldolgozó- kapacitás alatt;
37. fémeket és mûanyagokat elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal felületkezelõ üzem 20 ezer m2/év
felület kezelése alatt, vagy ahol az összes kezelõkád térfogata a 30 m3 alatt van;
38. közútigépjármû-gyártó (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) üzem 5000 db/év késztermék
elõállítása alatt;
39. közútigépjármû-javító telep 5–20 db egy idõben javítható gépjármû szám között;
40. bevásárlóközpont

a) a parkoló területe nélkül számított 3000–10 000 m2 nettó össz-szintterület között vagy
100–300 parkolóhely között;
b) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védõövezetén és vízbázis
védõövezetén a parkoló területe nélkül számított 10 000 m2 nettó össz-szintterület alatt vagy
300 parkolóhely alatt;

41. mezõ-, erdõ-, vízgazdálkodási célra használt területen szálláshely-szolgáltató épület vagy
épületegyüttes (a kapcsolódó létesítményekkel együtt)

a) település külterületén lévõ védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang
védõövezetén 50 szálláshely alatt vagy 0,5 ha területfoglalás alatt;
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védõövezetén
500 szálláshely alatt vagy 3 ha terület felhasználása alatt;

42. kemping megvalósítását szolgáló építmény védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy
barlang védõövezetén 50 sátor-, illetve lakókocsi, lakóautó hely alatt;
43. autóbusz-pályaudvar vagy -garázs önálló kialakításnál 20 (induló és érkezõ) gépkocsiállás alatt;
44. Önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti autóparkoló, beleértve a parkolóházat is

a) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen és nem barlang védõövezetén
30–300 parkolóhely között;
b) védett természeti területen, Natura 2000 területen és barlang védõövezetén 30–100 parkolóhely
között;

45. szén, lignit önálló felszíni tárolását szolgáló építmény nem védett természeti területen, nem Natura
2000 területen, nem barlang védõövezetén és nem vízbázis védõövezetén 100 000 t
össztároló-kapacitás alatt, kivéve a közvetlenül háztartás vagy intézmény ellátását szolgáló építményt;
46. vegyitermék tárolását szolgáló építmény

a) nem védett természeti területen 300–30 000 m3 össztároló-kapacitás között;
b) a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti robbanó, nagyon mérgezõ, mérgezõ, karcinogén,
mutagén, valamint a reprodukciót és az utódok fejlõdését károsító anyagok és keverékek tárolását
szolgáló építmény esetén 300 m3 alatt;

47. nem veszélyeshulladék- lerakó építmény nem védett természeti területen, nem Natura 2000
területen, nem barlang védõövezetén napi 10 t hulladéklerakás alatt vagy 25 000 t teljes
befogadó-kapacitás alatt;
48. nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai kezeléssel, biológiai kezeléssel ártalmatlanító építmény
nem vízbázis védõövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang
védõövezetén 10 t/nap kapacitás alatt;
49. nem veszélyeshulladék- hasznosító építmény nem vízbázis védõövezetén, nem védett természeti
területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védõövezetén 10 t/nap kapacitás alatt;
50. fémhulladék-gyûjtõ, -feldolgozó és -újrahasznosító telep (beleértve az autóroncs telepeket) nem
vízbázis védõövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang
védõövezetén 5 t/nap kapacitás alatt;
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51. veszélyeshulladék- tároló vagy -hasznosító építmény nem önálló telepként (listán nem szereplõ,
más tevékenység részeként) 2 ezer t/év kapacitás alatt;
52. stadion, sportcsarnok

a) vízbázis védõövezetén, védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védõövezetén
500 fõ befogadóképesség alatt;
b) nem vízbázis védõövezetén, nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem
barlang védõövezetén 10 000 fõ befogadó képesség alatt, 0,5 ha területfoglalástól;

53. szabadidõ eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri építmények
a) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védõövezetén 1 ha alatt;
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védõövezetén 5 000 fõ
egyidejû befogadó-képesség alatt, vagy 3 ha területfoglalás alatt vagy 300 db parkolóhely alatt;

54. golfpálya nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védõövezetén
18-nál kevesebb lyukú pálya esetén;
55. szabadtéri építmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon történõ vizsgálatához
500 kN tolóerõ alatt vagy 10 MW egyidejû kapacitás alatt, legalább 300 kW motorteljesítménytõl;
56. más célra használt területen ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület
kialakítása (mûszaki infrastruktúrával való ellátása)

a) védett természeti területen, vízbázis védõövezetén, Natura 2000 területen, barlang védõövezetén
0,5 ha alatt;
b) nem természeti területen, nem vízbázis védõövezetén, nem Natura 2000 területen, nem barlang
védõövezetén 0,5–3 ha között;

57. egyéb építmény, amely a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott tevékenység megkezdését
vagy folytatását szolgálja

a) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védõövezetén 0,5 ha és 1 ha
területfoglalás között, vagy 50 parkolóhely alatt;
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védõövezetén, 0,5 ha
és 3 ha területfoglalás között, vagy 30–300 parkolóhely között.

3. Az R3. 7. melléklet I. részében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

6. Régészeti érdekeltség eldöntéséhez, régészeti
feltárási engedélyhez

a régészeti örökség és a mûemléki érték védelmével
kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.)
Korm. rendelet 23. §, 37. § (2) bekezdés, 5. melléklet

4. Az R3. 7. melléklet II. részében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

14. régészeti feltárási engedélyezési eljárásban a régészeti örökség és a mûemléki érték védelmével
kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.)
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés

A Kormány 68/2013. (III. 8.) Korm. rendelete
egyes agrár tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény

30. § (1) bekezdés b) pontjában,

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában,

az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,

a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (3) bekezdés b) pontjában,

a hegyközségekrõl szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (1) bekezdésében,

az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában,

a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében,

a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés c) és i) pontjában,

a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontjában,

a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (4) bekezdésében,
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a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott, eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló

2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: vetõmagtörvény) 2. § 9. és 25. pontjában, 7. § (1) és (5) bekezdésében, 8. §-ában,

9. §, 10. § (2) és (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. §, 14. § (1) és (3) bekezdésében, 15. § (1a)–(2) és

(7)–(11) bekezdésében, 18. § (3)–(4) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (1) és (3)–(6) bekezdésében,

23. § (1) bekezdés a)–g) pontjában, h) pontjában a prebázis és bázis kategóriájú szõlõ- és gyümölcs, valamint

a szuperelit és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok, a szuper elit szaporítási fokú vetõmag

és a törzsültetvények vonatkozásában, i)–l) pontjában, 23. § (3)–(5) bekezdésében, 24. § b) pontjában, 26. §-ában,

27. §-ában, valamint 28. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként

a NÉBIH-et jelöli ki.”

2. § (1) Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 5. §

(6) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 8/A. § (3) bekezdésében, 8/B. § (1) és (3) bekezdésében, 15. §

(5) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (5)–(7) bekezdésében, 18. §

(1) bekezdés g) pontjában, 19. § (4) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében, 23/A. §-ában, 24. § (1) bekezdés

a) pontjában, 24. § (2) bekezdésében, 25. § (1) és (4)–(5) bekezdésében, 26. §-ában, 27. § (1) bekezdés d) pontjában,

valamint (2) és (5) bekezdésében, 28. § l) pontjában, 29. § c) pontjában, 30. § (2) bekezdésében, 32. §-ában, 33. §-ában,

34. § (1) bekezdés f)–h) pontjában, i) pontjában állatgyógyászati készítmények nagykereskedelme, valamint

állatgyógyászati készítmények hatóanyagainak kereskedelme vonatkozásában, 34. § (2) bekezdés b)–l) pontjában,

34. § (3) bekezdésében, 34. § (4) bekezdés a)–b) és f)–j) pontjában, 35. § (3) és (4) bekezdésében, 35/A. § -ában, 36. §

(3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés a), b) pontjában növények, növényi termékek tudományos kutatási céllal, illetve

fajtaszelekciós munkára történõ behozatala, valamint feltartóztatott szállítmányok behozatala vonatkozásában

és c)–d) pontjában, 37. § (2) bekezdésében, 37. § (3) bekezdés a)–g) és i) pontjában, 38. § (1) bekezdés a)–i) és

l)–t) pontjában, 38. § (4)–(7) bekezdésében, 38/A. §-ában, 38/B. §-ában, 39. § (1) bekezdésében, 40. §

(1)–(3) bekezdésében, 41. §-ában, 42. § (1) bekezdésének a)–d) pontjában, 43. §-ában, 44. § (1)–(6) bekezdésében,

45. §-ában, 47/B. § (1) és (11)–(12) bekezdésében, 47/C. § (3) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében, 49. §

(1) bekezdésében, 51. § (3) bekezdésében, 56. §-ában, 57. §-ában, 58. §-ában, 59. § (6) bekezdésében, 60. § (1) bekezdés

c) és k) pontjában, 61. § (1) és (3) bekezdésében, 62. § (3) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés b)–c) pontjában, 63/A. §

(4) bekezdésében, 71. § (3)–(5) bekezdésében, 72. §-ában, valamint a Mellékletének 22., és 39. pontjában foglaltak

tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a NÉBIH-et jelöli ki.”

(2) Az R1. 8. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) A miniszter az Éltv. 28. § a)–d) pontjában, valamint 71. § (1) bekezdésében leírt feladatait az országos fõállatorvos

a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja.”

(3) Az R1. 8. §-a a következõ (16) és (17) bekezdéssel egészül ki:

„(16) A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi

XX. törvény 20. § (2) bekezdésének m) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti

szervként a NÉBIH-et jelöli ki.

(17) A NÉBIH ellátja az ökológiai termelésrõl és az ökológiai termékek címkézésérõl és a 2092/91/EGK rendelet

hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletben, illetve az annak végrehajtására

kiadott bizottsági rendeletekben az illetékes hatóság számára megállapított feladatokat.”

3. § Az R1. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § (1) Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A. § (3) bekezdésében foglaltak

tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a NÉBIH-et jelöli ki.
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(2) A NÉBIH ellátja a szakmai szintû hazai és nemzetközi állatvédelmi kapcsolattartói feladatokat, szervezi az állami

állatvédelmi feladatok végrehajtását, szakmailag elõkészíti az állatvédelmi szabályozást, ellátja a jogszabályban

meghatározott egyéb állatvédelmi feladatokat.”

4. § Az R1. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzésérõl szóló 2012. évi

CXXVII. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontjában és 43. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány

élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a NÉBIH-et jelöli ki.”

5. § (1) Az R1. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: bortörvény) 11. §

(4) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 24. §-ában, 24/A. §-ában, 25. § (2) bekezdésében,

28. §-ában, 29. §-ában, 30. § (2) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében, 44. §-ában, 47/A. §-ában 48. § (1), (2), (5), (6)

és (9) bekezdésében, valamint 51. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként

a NÉBIH-et jelöli ki.”

(2) Az R1. 13. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A hegyközségekrõl szóló 2012. évi CCXIX. törvény 29. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány borászati

hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.”

(3) Az R1. 13. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi

XVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.”

(4) Az R1. 13. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A bortörvény 43/C. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként

a NÉBIH-et jelöli ki.”

6. § Az R1. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 16. § (3) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében,

30/A. §-ában, 48. § (2) bekezdés a)–d) pontjában, valamint 48. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében

a Kormány halászati hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.”

7. § Az R1. 18. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés

elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdés b) és e) pontjában foglaltak

tekintetében erdészeti hatóságként, 9. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében vadászati hatóságként, 9. § (3) bekezdés

f) pontjában foglaltak tekintetében halászati hatóságként, 9. § (3) bekezdés g) pontjában foglaltak tekintetében

mezõgazdasági igazgatási szervként a Kormány a NÉBIH-et jelöli ki.”

8. § (1) Az R1. 19. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány

talajvédelmi hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.”

(2) Az R1. 19. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/A. §-ában foglalt adóhatóság és mezõgazdasági

és vidékfejlesztési támogatási szerv felé történõ adatszolgáltatás, valamint a mezõgazdasági õstermelõi

igazolványnak és a mezõgazdasági õstermelõ adatainak országos nyilvántartása, valamint a 81/B. §-a tekintetében

a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként a NÉBIH-et jelöli ki.”

9. § A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló

328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, valamint növény- és

talajvédelmi igazgatósága ellátja az ökológiai termelésrõl és az ökológiai termékek címkézésérõl és a 2092/91/EGK

rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletben, illetve az annak

végrehajtására kiadott bizottsági rendeletekben az ellenõrzõ hatóság számára megállapított feladatokat.”
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10. § Az R2. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzésérõl szóló 2012. évi

CXXVII. törvény 4. § (6) bekezdés i) pontjában, 4. § (7) bekezdésében és 47. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében

a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és

állategészségügyi igazgatóságát jelöli ki.

(2) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzésérõl szóló 2012. évi

CXXVII. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontjában és 43. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány

élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi

igazgatóságát és a járási állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki.”

11. § (1) Az R2. 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: bortörvény) 11. §

(4) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 44. §-ában, 47/A. §-ában, 48. § (2)–(6) és (9) bekezdésében, 51. § (1) és

(2) bekezdésében, valamint 51/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként

a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát jelöli ki.

(2) A bortörvény 2. § 8. pontjában, 8. § (1) és (2) bekezdésében, 43. § (1) és (2) bekezdésében, a bortörvény 43/A. §

(1) bekezdésében, 43/B. § (1) és (2) bekezdésében, 43/D. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány

növénytermesztési hatóságként a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.”

(2) Az R2. 11. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A hegyközségekrõl szóló 2012. évi CCXIX. törvény 40. § (2) bekezdés g) pontja tekintetében a Kormány

növénytermesztési hatóságként a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.”

12. § Az R2. 15. § (1) bekezdése helyére a következõ rendelkezés lép:

„(1) A hegyközségekrõl szóló 2012. évi CCXIX. törvény 34. § (4) bekezdése, 51. § (2) és (3) bekezdése, 52. § (1) és

(2) bekezdése, valamint az 59. §-a tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként a megyei

kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.”

13. § Az R2. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/A. §-ában – adóhatóság, valamint

a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felé történõ adatszolgáltatás, továbbá a mezõgazdasági

õstermelõk adatainak országos nyilvántartása kivételével –, valamint a 81/B. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány

mezõgazdasági igazgatási szervként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki. Az õstermelõi

igazolvány használatával kapcsolatos ellenõrzést a megyei kormányhivatal igazgatósága a járási állat-egészségügyi

hivatalhoz delegált falugazdászok közremûködésével folytatja le.”

14. § A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében

az „iránti kérelmet el kell utasítani” szövegrész helyébe az „iránti eljárást meg kell szüntetni” szöveg lép.

15. § Hatályát veszti

a) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése,

valamint

b) a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7/A. §-a.

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (4) bekezdése 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 69/2013. (III. 8.) Korm. rendelete
a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

1. § A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

232/1996. Korm. rendelet) 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A katasztrófavédelemrõl szóló törvényben meghatározott veszélyhelyzeti feltételek fennállása esetén

a) a vízügyi igazgató (a továbbiakban: VIZIG igazgató) a Törzs útján,

b) a honvédelemrõl szóló törvény szerinti fõvárosi, megyei védelmi bizottság (a továbbiakban együtt: védelmi

bizottság) elnöke,

c) a fõpolgármester, polgármester a védelmi bizottság útján

javaslatot tesz a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszternek a veszélyhelyzet kihirdetésének

kezdeményezésére.”

2. § A 232/1996. Korm. rendelet 5. §-a, valamint az azt megelõzõ alcím címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A Kormány feladata az árvíz- és belvízvédekezés során
5. § (1) Veszélyhelyzet kihirdetése esetén az árvíz- és belvízvédekezés országos irányítása a Kormány feladata.

(2) Ha a Kormány az (1) bekezdés szerinti irányítási jogosítványai körébe tartozó döntésének meghozatalában

átmenetileg akadályoztatva van, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter köteles megtenni azokat

az azonnali intézkedéseket, amelyek hiánya a sikeres védekezést veszélyeztetné.

(3) A vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter a (2) bekezdés szerinti intézkedéseirõl haladéktalanul

tájékoztatja a Kormányt.”

3. § A 232/1996. Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az árvíz- és belvízvédekezési területi bizottság feladat- és hatáskörét az illetékességi területén a védelmi bizottság

látja el.”

4. § A 232/1996. Korm. rendelet 15. § (4) bekezdés b) és c) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A VIZIG igazgató a nagyobb kár elhárítása érdekében:)

„b) rendkívüli védekezési készültség idõszakában, az indok alátámasztásával a vízkárelhárítási célú tározó

igénybevételére – a védelmi bizottság elnökének egyetértésével – a Törzs útján a vízügyi igazgatási szervek

irányításáért felelõs miniszternek javaslatot tehet;

c) rendkívüli védekezési készültség idõszakában a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter

engedélyével az árvizet és a belvizet vízkárelhárítási célú tározóba vezetheti.”

5. § A 232/1996. Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében az „a kormányzati koordinációs szerv” szövegrész helyébe az „a Kormány”,

b) 6. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában és b) pont bc) alpontjában az „a kormányzati koordinációs szerv

elnöke” szövegrész helyébe az „a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter”

szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 70/2013. (III. 8.) Korm. rendelete
a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes
szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet és a földhivatalokról, a Földmérési
és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás
részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában,

a 15. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 16. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §

(1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következõ rendeletet alkotja:

1. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes

szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló

405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az elutasítással nem érintett kérelmekhez kapcsolódó földrészletekrõl a földhivatal a (3) bekezdésben megjelölt

határidõn belül tájékoztatót tesz közzé, amelyet megküld a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. részére.

A tájékoztató tartalmazza

a) a földhivatal megnevezését és székhelyét;

b) a földhivatal illetékességi területén található települések nevét, valamint azt, hogy a kisorsolt települési sorrendben

a település milyen sorszámmal szerepel;

c) az eljárással érintett soron következõ település sorszámát;

d) a kérelemmel érintett földrészletek helyrajzi számát a teljesítés sorrendjében;

e) a kérelemmel érintett földrészletek esetében a kérelmezõk tájékoztatását arról, hogy az érintettek hol és mikor

tekinthetnek be az ügy irataiba, valamint

f) a megosztási eljárás alapjául szolgáló hatályos jogszabályok megjelölését.”

2. § (1) Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Egy adott földrészlet vonatkozásában az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás

(a továbbiakban: megosztási eljárás) olyan egyesített eljárás, amely a következõ sorrendben magába foglalja

a) a megosztási eljárás elõkészítése érdekében a mezõgazdászi helyszínelést és a keretmérést,

b) – szükség esetén – a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárást;

c) a földrészlet természetbeni állapotának az ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatoktól való eltérése esetén

a földminõsítési eljárást, és ezzel összefüggésben a földrészlet adataiban bekövetkezõ változásnak az

ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetésére irányuló eljárást;

d) a megosztás kiindulási helyét és irányát meghatározó eljárást;

e) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 17. § (1) bekezdés d) pontja

szerinti telekalakítási eljárás megindítása tényének feljegyzésére irányuló eljárást;

f) a kiosztás Fkbt. 12/H. § szerinti sorrendjének megállapítására irányuló sorsolást;

g) a sorsolás eredménye alapján elkészített változási munkarészek vizsgálatára, záradékolására irányuló eljárást, és

h) a földrészlet adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a megosztással

bekövetkezõ változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetésére irányuló eljárást (a továbbiakban:

változásátvezetési eljárás).”

(2) Az R1. 2. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában az (1) bekezdés b), c), d) és h) pontja szerinti, a változás ingatlan-nyilvántartásban történõ

átvezetésére irányuló eljárást akkor kell jogerõsen lezárultnak kell tekinteni, ha az ügy érdemében hozott határozat]

„e) bírósági felülvizsgálatára nem nyújtottak be kérelmet, vagy az annak alapján indult bírósági eljárás jogerõsen

lezárult.”
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3. § (1) Az R1. 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A megosztási eljárásban a földhivatal feladata:]

„d) a megosztási eljárással összefüggõ feladatok ellátásához szükséges adatok szolgáltatása;”

(2) Az R1. 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A megosztási eljárásban a földhivatal feladata:]

„f) a 2. § (1) bekezdése szerinti eljárások lefolytatása, ide nem értve a keretmérést;”

(3) Az R1. 4. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:

[A megosztási eljárásban a földhivatal feladata:]

„j) a (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztató honlapon és hirdetõtáblán való közzététele.”

(4) Az R1. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A megosztási eljárásban – a 23. §-ban meghatározott soron kívüli eljárás kivételével – a Nemzeti Kataszteri

Program Nonprofit Kft. feladata

a) a földhivatal tájékoztatása a b) pont szerinti eljárás megindításáról;

b) a földmérõ vállalkozó vagy vállalkozás (a továbbiakban: földmérõ) és a jogi szolgáltató kiválasztása;

c) a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feladatokra a földmérõvel és a jogi szolgáltatóval a szerzõdés megkötése;

d) a 22. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató összeállítása.”

4. § (1) Az R1. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Soronkívüliségi kérelmet a 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kiválasztási eljárás megindításáig lehet

benyújtani, a már korábban benyújtott megosztási kérelemre való hivatkozással, külön kérelemben.”

(2) Az R1. 5. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A soron kívüli eljárásban a jogi szolgáltató feladatait a kérelmezõ által megbízott jogi képviselõ, a földmérõ

feladatait a kérelmezõ által megbízott földmérõ látja el.

(6) A soronkívüliségi kérelem visszavonására nincs lehetõség.”

5. § (1) Az R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A megosztási eljárás elõkészítése mezõgazdászi helyszínelésbõl és keretmérésbõl áll. A keretmérés során

a helyszíni állapot mûszaki felmérésére kerül sor. A mezõgazdászi helyszínelésrõl és a keretmérésrõl a kérelmezõket

elõzetesen nem kell értesíteni. A mezõgazdászi helyszínelésrõl és a keretmérésrõl jegyzõkönyvet kell felvenni.”

(2) Az R1. 7. §-a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A mezõgazdászi helyszínelés és a keretmérés végrehajtásához két évnél nem régebben, lombtalan idõszakban

készített, belterületen legalább 10 cm – ±18 cm geometriai pontosságú –, külterületen legalább 20 cm terepi

felbontású – ±40 cm geometriai pontosságú –, az állami digitális távérzékelési adatbázisban tárolt adatok is

felhasználhatók.”

6. § Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha az adott földrészleten belül az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló törvény

(a továbbiakban: Evt.) hatálya alá tartozó erdõ található, azt önálló földrészletté kell alakítani. E földrészletek továbbra

is a tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonában maradnak. Ha az ingatlan-nyilvántartásban erdõ mûvelési ágban

nyilvántartott terület található és az az Evt. alkalmazásában nem minõsül erdõnek, önálló földrészletté alakítás elõtt

nyilatkozattétel céljából a földhivatal megkeresi a NÉBIH-et.”

7. § Az R1. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A földhivatal

a) a 9. § a) pontjában meghatározott esetben a mezõgazdászi helyszínelésrõl a jegyzõkönyv felvételének napját,

b) a 9. § b) pontjában meghatározott esetben az adatváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésének jogerõre

emelkedését

követõ 15 napon belül meghatározza a megosztás kiindulási helyét és irányát.

(2) Ha a kérelmezõ a kérelemében az osztás kiindulási helyére és irányára vonatkozó javaslatot is megfogalmazott,

a földhivatalnak a kérelmezõ javaslatában foglaltakra is figyelemmel kell lenni, feltéve, hogy az nem ellentétes az

Fkbt. 12/G. § (2) bekezdésében meghatározott szempontokkal. A megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító

határozatban rendelkezni kell arról, hogy a jogerõs döntés közlésével egyidejûleg a tulajdoni lapra a (4) bekezdés

szerinti tény kerül feljegyzésre.”
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8. § Az R1. 12. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az értesítésben fel kell hívni a figyelmet]

„c) arra, hogy az egyezséget tartalmazó okirat benyújtására a 20. § (2) bekezdésében meghatározott idõpontig,

a 16. § szerinti sorsolási megállapodás létrehozására, a sorsolás megkezdéséig van lehetõség;”

9. § Az R1. 20. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Egy kérelmezõ esetén a kérelmet kell a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak tekinteni.”

10. § Az R1. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„22. § (1) A megosztási eljárással kapcsolatban a fõvárosi és megyei kormányhivatalt kiinduló földrészletenként

az 1. mellékletben meghatározott költségtérítés illeti meg.

(2) A 4. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan a földügyért felelõs miniszter

(a továbbiakban: miniszter) által nyújtott támogatás a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek

elõállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és

a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 13. cikke szerinti

támogatásnak minõsül.

(3) A miniszter a részarány földkiadással keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése során a földtulajdonos

által a 2011. vagy a 2012. évben a részarány földkiadás során megelõlegezett költséget az EK-Szerzõdés 87. és

88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra való

alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet szerinti támogatásként fizeti vissza.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz

helyzetben lévõ vállalkozásnak nem nyújtható.”

11. § Az R1. 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A soronkívüliségi kérelemmel érintett földrészlet megosztási eljárásának (a továbbiakban: soron kívüli eljárás) az

1. melléklet B) táblázat 4. és 5. sorában megállapított költségét a soronkívüliségi kérelmet benyújtó kérelmezõ

elõlegezi meg és viseli. A költséget a földrészlet fekvése szerint területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal

földhivatala fizetési számlájára történõ készpénz-átutalási megbízással, banki átutalással vagy a földrészlet fekvése

szerint területileg illetékes földhivatal pénztárába történõ készpénzbefizetéssel kell megfizetni. Egyezség hiányában

a sorsolás megkezdéséig az 1. melléklet A) táblázat 6. sorában megállapított költséget is a soronkívüliségi kérelmet

benyújtó kérelmezõ elõlegezi meg és viseli.”

12. § Az R1. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„31. § E rendelet

a) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak

nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló

2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet, valamint

b) az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis)

támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

13. § Az R1.

a) 1. § (4) bekezdés c) pontjában a „település sorszámát” szövegrész helyébe a „település nevét és sorszámát”

szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés a), b), c) és g) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés b), c), d) és

h) pontja” szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében a „jogi közremûködés a sorsolási bizottság munkájában” szövegrész helyébe a „jogi

közremûködés a sorsolási bizottság munkájában, valamint a sorsolási jegyzõkönyv vezetése.” szöveg,

d) 6. §-ában az „állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységrõl

szóló 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet” szövegrész helyébe az „ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és

térképészeti tevékenység szabályait tartalmazó rendelet” szöveg,
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e) 7. § (3) bekezdésében a „keretmérést és a mezõgazdászi helyszínelést” szövegrész helyébe a „mezõgazdászi

helyszínelést és a keretmérést” szöveg,

f) 8. § (2) bekezdésében a „területrész található” szövegrész helyébe a „területrész, illetve halastó található”

szöveg,

g) 8. § (3) bekezdésében az „alakításáról” szövegrész helyébe az „alakításról” szöveg,

h) 12. § (3) bekezdésében a „jegyzõje” szövegrész helyébe a „jegyzõje, vagy a jegyzõ megbízottja” szöveg,

i) 12. § (6) bekezdésében a „földhivatalt és a földmérõt” szövegrész helyébe a „földhivatalt, a jegyzõt és

a földmérõt” szöveg,

j) 20. § (1) bekezdésében az „alkalmas” szövegrész helyébe az „irányuló” szöveg,

k) 20. § (2) bekezdésében a „c) pontjában” szövegrész helyébe a „d) pontjában” szöveg,

l) 20. § (3) bekezdésében a „tartalmában megfelelõ” szövegrész helyébe a „tartalmi és alaki követelményeknek

megfelelõ” szöveg,

m) 20. § (4) bekezdésében a „nyilatkozat közlése hiányában” szövegrész helyébe a „nyilatkozat hiányában” szöveg,

az „e)–g) pontjában” szövegrész helyébe az „f)–h) pontjában” szöveg,

n) 20. § (5) bekezdésében az „e) pontjában meghatározott sorolás” szövegrész helyébe az „f) pontjában

meghatározott sorsolás” szöveg,

o) 20. § (6) bekezdésében a „megállapodás” szövegrész helyébe az „egyezségi okirat” szöveg,

p) 26. § (1) bekezdésében a „10. § és a 11. §” szövegrész helyébe a „10. §” szöveg,

q) 1. melléklet A) pontja szerinti táblázat A:4 mezõjében és B) pontja szerinti táblázat A:4 mezõjében a „Gazdász

helyszínelés” szövegrész helyébe a „Mezõgazdászi helyszínelés” szöveg

lép.

14. § (1) Hatályát veszti az R1. 8. alcímének címében az „és az osztatlan földtulajdon kimérésének költségei fejezeti kezelésû

elõirányzat felhasználásának szabályai” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R1.

a) 4. § (5) bekezdése,

b) 23. § (3) és (4) bekezdése.

2. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az

ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási

eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 19. § (1) bekezdés i) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A FÖMI hatósági jogkörében ellátja:]

„i) a földmérõ és földminõsítõ igazolványok kiállítását és az ahhoz kapcsolódó nyilvántartás vezetését;”

16. § Az R2. 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezés

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 70/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

Az R2. 4. melléklet 1. és 2. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Bevonás és közremûködés

feltétele
Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban)

„1. Telekcsoport újraosztása,
telek megosztása, telkek
egyesítése és telekhatár
rendezése esetén, kivéve
termõföldek birtok
összevonási céllal történõ
telekalakítását
50 hektárig, azzal
a feltétellel, hogy
a kialakítandó
földrészletek területe
nem lehet kisebb
a változás elõtti
területtõl.

A telekalakítás megfelel-e
a településrendezési
követelményeknek és
a helyi építési
szabályzatnak.

a telekalakítás helye
szerint illetékes
települési, fõvárosi
kerületi önkormányzat
jegyzõje

fõvárosi, megyei
kormányhivatal

2. Életvédelmi rendeltetésû
építmény, óvóhely
telkének kialakítása
esetén.

A jogszabályban elõírt
polgári védelmi
követelmények érvényre
juttatása érdekében.

a telekalakítás helye
szerint illetékes
katasztrófavédelmi
kirendeltség

fõvárosi, megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság”

A Kormány 71/2013. (III. 8.) Korm. rendelete
a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezésével kapcsolatos beruházáshoz kapcsolódó egyes
beszerzéseknek a minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit
érintõ vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minõsítésérõl

A Kormány a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

1. § A Kormány a Budapest Környéki Törvényszék és más bírói szervezeti egységek kialakításához szükséges, a 2. §-ban

meghatározott beszerzések tekintetében megállapítja, hogy a beszerzések során a minõsített adatot, az ország

alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések

sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet közösségi beszerzésre vonatkozó szabályainak alkalmazása

olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az állam biztonságához fûzõdõ

alapvetõ érdekével.

2. § Az 1. § szerinti beszerzésnek minõsül a Budapest Környéki Törvényszék és más bírói szervezeti egységek kialakítását

szolgáló beszerzésekkel kapcsolatosan a beruházás keretében a Budapest VII. kerület 33505 helyrajzi számon

nyilvántartott, természetben a Városligeti fasor 9–13. szám alatt található, az Országos Bírósági Hivatal

vagyonkezelésében lévõ ingatlanon megvalósuló építési beruházás, illetve az ehhez kapcsolódó árubeszerzés és

szolgáltatás megrendelés.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelete
a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében
megvalósuló beruházásokkal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl

szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk

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

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt

projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) elsõ fokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint

elsõfokú hatóságként jár el,

b) elsõ fokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály

szerint elsõfokú szakhatóságként jár el.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint

másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály

szerint másodfokú szakhatóságként jár el.

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben

a) a döntést 30 napon belül meg kell hozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás

kibocsátásának határideje 10 nap,

b) a meghozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható,

c) a döntések kézbesítése – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi

úton történik. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követõ ötödik nap.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit – a 2. § a) pontja kivételével – a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

A támogatói döntéssel rendelkezõ projektek:

A B C

1. Projekt neve Kedvezményezett neve Projekt azonosítószáma

2. A Hajdúsági
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer továbbfejlesztése

Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó
és Hasznosító Társulás

KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0003

3. A települési szilárdhulladék
mechanikai-biológiai
stabilizálására szolgáló rendszer
kialakítása a Homokhátsági
Települési Hulladékgazdálkodási
Rendszerben

Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004
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4. Az Abaúj-Zempléni
Szilárdhulladék Gazdálkodási
Rendszer teljes kiépítése

Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék
Gazdálkodási Önkormányzati
Társulás

KEOP-7.1.1.1/09-2010-0002

5. Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer

Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002

6. Észak-Balatoni Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési
rendszer továbbfejlesztése

Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás

KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002

7. Hernád Völgye települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer fejlesztése

Hernád Völgye és Térsége
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás

KEOP-7.1.1.1/09-2009-0002

8. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Program

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0004

9. Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Rendszer
Fejlesztése

Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás

KEOP-7.1.1.1/09-11-2011-0001

10. Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Rendszer
fejlesztése

Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0001

11. MECSEK-DRÁVA
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
PROGRAM Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer fejlesztése

Mecsek-Dráva Önkormányzati
Társulás

KEOP-1.1.1/2F-2008-0002

12. Miskolc és térsége Települési
Szilárdhulladék-kezelési rendszer
továbbfejlesztése

Miskolc és Térsége Konzorcium KEOP-1.1.1/B/10-2011-0001

13. Mosonmagyaróvári Nagytérségi
Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási
Rendszer Fejlesztése

Mosonmagyaróvár Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0007

14. REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás Jászberényi és
Dél-Hevesi kistérsége
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerének fejlesztése

REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003

15. Sajó-Bódva Völgye és környéke
települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer fejlesztése

Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005

16. Sopron és Térsége
Hulladékgazdálkodási Rendszer

Sopron Térségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0002

17. Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer fejlesztése a
Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás területén

Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007

18. Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási
Rendszerek Fejlesztése
(Nyugat-Dunántúl)

Nyugat-Dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001

19. Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek továbbfejlesztése
(Budapest)

Budapest Fõváros Önkormányzata KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002
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2. melléklet a 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggõ kiemelt jelentõségû üggyé minõsített

közigazgatási hatósági eljárások:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. területrendezési hatósági eljárások,

4. általános építésügyi hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

6. útügyi hatósági eljárások,

7. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról

szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggõ hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. termõfölddel összefüggõ engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. erdõvédelmi hatósági eljárások,

15. tûzvédelmi hatósági eljárások,

16. mûszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. továbbá az 1–17. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések esetleges módosítására irányuló

hatósági eljárások.

A Kormány 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelete
egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában,

a 2. és 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés h), l), n) és p) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

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

1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

R1.) 13. § (1) bekezdése és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A költségvetési támogatás igénylése, folyósítása, elszámolása és ellenõrzése
13. § (1) A köznevelési intézményt fenntartó országos nemzetiségi önkormányzat, valamint az egyházi és

a magánintézmény fenntartója, továbbá iskolai, kollégiumi, pedagógiai szakszolgálati és pedagógiai-szakmai

szolgáltatási feladatot ellátó köznevelési intézményt fenntartó települési, területi nemzetiségi önkormányzat

(a továbbiakban együtt: fenntartó) a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott költségvetési

támogatások és a nemzetiségi önkormányzat általános mûködésének és ágazati feladatainak támogatásai
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(a továbbiakban együtt a két támogatás: költségvetési támogatás) iránti igényét a Magyar Államkincstár – fenntartó

székhelye szerint – illetékes megyei igazgatóságnál (a továbbiakban: Igazgatóság) jelenti be.”

(2) Az R1. 13. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A költségvetési támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a köznevelési intézménnyel létesített

óvodai, tanulói és alkalmazotti jogviszony szerepeljen a KIR-ben.”

(3) Az R1. 13. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A fenntartó a nem havi rendszerességgel folyósított költségvetési támogatásokat a márciusban benyújtott

igénylési lapon igényli. Ha a fenntartó a márciusi igénylést követõ szeptembertõl válik jogosulttá a nem havi

rendszerességgel folyósított költségvetési támogatásra, elszámolásakor érvényesítheti igényét, ha az erre való

jogosultsága az elszámoláskor is fennáll.”

(4) Az R1. 13. § (9) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

[Az új fenntartó, amely elsõ alkalommal nyújt be normatív hozzájárulás és támogatás iránti igényt, az igénylési laphoz

köteles csatolni:]

„e) a finanszírozás idõtartamára szóló hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az Igazgatóság a fenntartóval és az általa

fenntartott köznevelési intézménnyel kapcsolatban, azoknak adótartozásáról az illetékes adóhatóságtól adatot kérjen.”

(5) Az R1. 13. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) Ha a fenntartó több fizetési számlával rendelkezik, meg kell jelölnie azt a fizetési számlát, amelyre a költségvetési

támogatás folyósítását kéri. Az OM azonosítót az Igazgatóság a KIR nyilvános felületén ellenõrzi, az igénylésekkel

összefüggõ új és módosított adatokat a KIR-bõl átveszi. Ha a fenntartó a KIR-ben tárolt okiratokat nem küldi meg,

azokat az Igazgatóság a KIR adatkezelõjétõl megkéri.”

(6) Az R1. 13. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(12) A fenntartó a költségvetési támogatás igénylésének benyújtásakor csatolja a székhelye, továbbá a köznevelési

intézmény székhelye és telephelye szerint illetékes települési önkormányzat által kiállított harminc napnál nem

régebbi hatósági igazolást arról, hogy sem neki, sem a köznevelési intézményének nincs a települési önkormányzatnál

lejárt esedékességû és meg nem fizetett köztartozása.”

2. § Az R1. a következõ 13/B. §-sal egészül ki:

„13/B. § (1) Az Igazgatóság a fenntartó szeptember 5-ig elõterjesztett kérelme alapján elõleget folyósít

szeptember–november hónapokra, a fenntartó által újonnan átvett köznevelési intézményével vagy az átvett

köznevelési feladat ellátásával összefüggésben, ha a fenntartónak

a) és az átvett köznevelési intézménynek nincs esedékes és meg nem fizetett köztartozása,

b) nincs az Igazgatóság által megállapított esedékes és nem teljesített fizetési kötelezettsége.

(2) A fenntartó az elõleg megállapításához csatolja

a) az átadó fenntartó által összeállított és hitelesített

aa) a települési önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat vagy a helyi önkormányzatok társulása esetén

a lemondásában figyelembe vett,

ab) a nem állami, nem az aa) pont szerinti fenntartó esetén az augusztus havi költségvetési támogatás alapjául

szolgáló

létszámokról szóló kimutatást;

b) a Magyar Államkincstár honlapján közzétett, a fenntartó által kitöltött igénylõlapot,

c) új fenntartó esetén a 13. § (9) bekezdés szerinti okiratokat.

(3) A fenntartó a (2) bekezdés b) pontja szerinti igénylõlapon – jogszabályban meghatározott feltételek

figyelembevételével – megadott létszámba azt az óvodás gyermeket, tanulót, alkalmazottat veheti figyelembe, akivel

a köznevelési intézmény a tárgyév szeptember elsõ tanítási vagy nevelési napján jogviszonyban állt.

(4) Az október 20-ig történõ igénylés alapján megállapított költségvetési támogatás, továbbá a folyósított elõleg

közötti korrekcióra tárgyév december hónapjában kerül sor.

(5) Az Igazgatóság a megállapított elõleget, annak utalványozását követõ öt munkanapon belül folyósítja.”

3. § Az R1. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Igazgatóság – a rendelkezésre álló okiratokban leírtakra és adatokra figyelemmel –

a) az októberi igénylés alapján a szeptember–december hónapokra,

b) az elszámolásban közölt október 1-jei ténylétszám, valamint – szükség esetén – az új jogcímekre vonatkozó

kiegészítõ felmérés adatai alapján január hónapra,

c) a márciusi igénylés alapján február–augusztus hónapokra
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megállapítja, hogy a fenntartó milyen alapfeladat ellátásáért, milyen jogcímen, hány gyermek, tanuló, alkalmazott után és

milyen összegben veheti igénybe a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott költségvetési támogatást.”

4. § (1) Az R1. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési támogatást az Igazgatóság havi ütemezésben, a tárgyhó 5-ig folyósítja a fenntartónak. A nem havi

rendszerességgel folyósított költségvetési támogatást a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott

idõpontban kell folyósítani.”

(2) Az R1. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A fenntartót megilletõ költségvetési támogatás megállapításáig az Igazgatóság elõleget folyósít

a) szeptember–november hónapokra – a 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti döntés rendelkezésének megfelelõen –

az elõzõ idõszak utolsó érvényes létszámadata és a tárgyévi központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott

költségvetési támogatások,

b) január–április hónapokra – a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntés rendelkezésének megfelelõen – az elõzõ

idõszak utolsó érvényes létszámadata és a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott költségvetési

támogatások alapján.”

5. § (1) Az R1. 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A fenntartó az elszámoló adatlap benyújtásával egyidejûleg – figyelemmel a 14. § (4) bekezdésében foglaltakra –

a tárgyévet megelõzõ év október 1-jén, illetve február 1-jén a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló

pedagógus, óvodás gyermek és tanuló oktatási azonosító számát – székhelyenkénti és telephelyenkénti, valamint

összesített táblázatban – az Igazgatóság rendelkezésére bocsátja.”

(2) Az R1. 16. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Amennyiben a fenntartó a részletfizetést engedélyezõ döntésben foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz

eleget, a visszafizetési és igénybevételi kamatfizetési kötelezettség egy összegben, azonnal esedékessé válik.”

(3) Az R1. 16. §-a a következõ (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) Ha a fenntartó tartozása nem haladja meg a fenntartót megilletõ egy havi támogatás összegét és az esedékessé

válását követõ öt napon belül a fenntartó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az Igazgatóság a fenntartót megilletõ

soron következõ havi költségvetési támogatás összegébõl visszatartja a tartozás összegét, valamint a késedelmi kamatot.

(8b) Ha a fenntartó tartozása meghaladja a fenntartót megilletõ következõ havi támogatás összegét és az esedékessé

válását követõ öt napon belül a fenntartó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az Igazgatóság felfüggeszti

a támogatások kifizetését és beszedési megbízást nyújt be a fenntartó fizetési számlájára.”

(4) Az R1. 16. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) A köznevelési feladatok ellátását megszüntetõ, szüneteltetõ fenntartói döntés meghozatalát követõ nyolc

napon belül a fenntartó köteles bejelenteni az Igazgatóságnak a megszüntetés vagy a szünetelés hatálybalépésének

tervezett napját. A fenntartó a megszûnés, a szünetelés napjától számított harminc napon belül köteles a Magyar

Államkincstár honlapján elérhetõ évközbeni elszámoló adatlap alapján elszámolni.”

(5) Az R1. 16. §-a a következõ (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) Az egyházi és magánintézmények nyilvántartását vezetõ, a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes

kormányhivatal tájékoztatja a fenntartó székhelye szerinti Igazgatóságot, ha hivatalos tudomása van köznevelési

intézmény megszûnésérõl vagy szüneteltetésérõl, valamint fenntartóváltásról. A köznevelési intézmény székhelye

szerint illetékes kormányhivatal a tájékoztatással egyidejûleg közli az Igazgatósággal

a) a köznevelési intézmény megszûnésérõl szóló alapítói, fenntartói határozatot, a megszüntetõ okiratot,

a megszûnés idejét és módját, valamint a nyilvántartásból való törlésrõl vagy

b) a fenntartó-váltás tudomásulvételérõl

szóló jogerõs döntését.”

6. § Az R1. 16/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A fenntartó a költségvetési támogatást a köznevelési alapfeladat ellátásához nem kapcsolódó beruházásra,

felújításra, hitelfelvételre vagy annak törlesztésére nem használhatja fel.”

7. § Az R1. 17. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A költségvetési támogatás átadásával kapcsolatos adatokat, a költségvetési támogatások felhasználását,

az ingyenesség, tandíj, térítési díj megállapításával, beszedésével kapcsolatos rendelkezéseket, okiratokat
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alapfeladatonkénti bontásban elkülönítetten és naprakészen kell nyilvántartani. Az ellenõrzésre feljogosított szervek

megkeresésére – az ellenõrzésre nyitva álló határidõ leteltéig – az ellenõrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást

meg kell adni, a kért dokumentumokat rendelkezésre kell bocsátani, a helyszíni ellenõrzést lehetõvé kell tenni. Az

adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, köznevelési intézményeknél megfelelõ nyilvántartással, szakmai és

pénzügyi dokumentációval kell alátámasztani. A betekintést akkor is biztosítani kell, ha az intézményi és az intézmény

fenntartásával összefüggõ fenntartói könyvvezetési, beszámoló-készítési kötelezettséget intézményen és fenntartón

kívüli egyéb szervezet látja el.”

8. § Az R1. 17/F. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A központosított támogatást más állami támogatással, pályázattal nem lehet összevonni.

(3) Ha a fenntartó a központosított támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt nem

megfelelõen használta fel, vagy a központosított támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor

a központosított támogatásról, vagy annak meghatározott részérõl köteles lemondani, egyidejûleg a központosított

támogatást vagy annak meghatározott részét köteles az Igazgatóság útján az utalványozásért felelõs miniszter részére

visszafizetni. A fenntartó a fel nem használt összeget e bekezdés szerint fizeti vissza.”

9. § Az R1. 17/G. §-t megelõzõ alcím címe helyébe a következõ szöveg lép:

„A köznevelési feladatot ellátó intézményt fenntartó országos nemzetiségi önkormányzat kiegészítõ

támogatása igénylésének, elszámolásának és ellenõrzésének rendje”

10. § Az R1. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18. § (1) A területi, települési nemzetiségi önkormányzat költségvetési támogatásra – az óvodai feladatokat kivéve –

2013. január 1-jétõl 2013. augusztus 31-ig terjedõ idõszakra az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek

módosításáról szóló 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet hatálybalépését követõ nyolc napon belül a 13. § (1) bekezdés

szerinti Igazgatósághoz benyújtott kérelme alapján válik jogosulttá.

(2) A területi, települési nemzetiségi önkormányzat a költségvetési támogatás megállapításához csatolja

a) a 13. § (9) bekezdés szerinti dokumentumokat és

b) a Magyar Államkincstár honlapján közzétett 2013. februári igénylõ adatlapot.

(3) A területi, települési nemzetiségi önkormányzatot januári hónapra megilletõ költségvetési támogatás összegét az

Igazgatóság a február 1-jei intézményi létszám alapján állapítja meg.

(4) Az Igazgatóság a területi, települési nemzetiségi önkormányzatot megilletõ költségvetési támogatást soron kívül

állapítja meg, és a megállapított összeget annak utalványozását követõ öt munkanapon belül folyósítja.

(5) Az Igazgatóság a január–február hónapra a területi, települési nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartót

megilletõ költségvetési támogatást egy összegben biztosítja.”

11. § Az R1.

a) 13. §

aa) (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „Normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „Költségvetési”

szöveg,

ab) (2) bekezdés d) pontjában az „az e jogszabály szerinti” szövegrész helyébe az „oktatási” szöveg,

ac) (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „Normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „Költségvetési”

szöveg,

ad) (3) bekezdés b) pontjában az „az e jogszabály szerinti” szövegrész helyébe az „oktatási” szöveg,

ae) (5) bekezdésében a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

af) (6) bekezdésében a „a Minisztériummal” szövegrész helyébe az „az oktatásért felelõs miniszterrel”

szöveg,

ag) (9) bekezdésében a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

ah) (11) bekezdésében a „normatív hozzájárulásra és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

b) 13/A. §-ában a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

c) 14. §

ca) (2) bekezdésében a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

cb) (7) bekezdésében a „normatív hozzájárulást és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

cc) (7) bekezdésében a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,
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d) 15. § (3) bekezdésében a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

e) 15/A. §-ában a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

f) 16. §

fa) (1) bekezdésében a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

fb) (3) bekezdésében a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

fc) (4) bekezdésében a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

fd) (9) bekezdésében a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

fe) (9) bekezdésében a „hozzájárulásokról” szövegrész helyébe a „támogatásokról” szöveg,

ff) (9) bekezdésében a „normatív hozzájárulásról és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

fg) (9) bekezdésében a „telephelyek” szövegrész helyébe „feladatellátási helyek” szöveg,

g) 16/A. §

ga) (1) bekezdésében a „normatív hozzájárulást és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

gb) (1) bekezdésében a „normatív hozzájárulásra és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

gc) (1) bekezdésében a „normatív hozzájárulások és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

gd) (2) bekezdés a) pontjában a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

ge) (2) bekezdés a) pontjában a „normatív hozzájárulást és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

gf) (2) bekezdés b) pontjában a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

h) 17. §

ha) (1) bekezdésében a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

hb) (1) bekezdésében a „kötött támogatások” szövegrész helyébe a „költségvetési támogatások” szöveg,

hc) (2) bekezdésében a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

hd) (2) bekezdésében a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési” szöveg,

he) (4) bekezdésében a „normatív hozzájárulását és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

hf) (4) bekezdésében a „tanulói” szövegrész helyébe a „óvodás gyermek, tanulói ” szöveg,

i) 17/B. §

ia) (1) bekezdésében a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

ib) (6) bekezdésében a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

j) 17/E. §

ja) (1) bekezdésében a „normatív hozzájárulásra és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

jb) (3) bekezdés d) pontjában a „normatív hozzájárulást és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

jc) (5) bekezdésében a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

k) 17/G. §

ka) (1) bekezdésében a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,

kb) (6) bekezdésében a „normatív hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az R1.

a) 17/C. §-a,

b) 17/F. § (5) bekezdése,

c) 17/G. § (3) bekezdése,

d) 18/C. §-a.

2. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

13. § Hatályát veszti a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.)

Korm. rendelet

a) 4. §-a,

b) 5. §-a,

c) 9. §-a.
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3. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

3. § (1) bekezdés b) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Tanulói, hallgatói, jogviszonya alapján az 1. mellékletben meghatározott kedvezményre jogosult:]

„b) ha az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti diákigazolvánnyal vagy az ott

meghatározott igazolással (a továbbiakban együtt: diákigazolvány) rendelkezik,”

(2) Az R2. 3. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdés b) pont szerinti igazolás a kedvezményt igénybevevõ személyazonosságának igazolására

alkalmas hatósági igazolvánnyal rendelkezõknek, annak együttes felmutatásával érvényes.”

15. § Az R2. 3. § (1) bekezdés

a) felvezetõ szövegében a „Tanulói, hallgatói, jogviszonya” szövegrész helyébe az „Óvodai, tanulói, hallgatói

jogviszonya” szövegrész,

b) ba) pontjában a „nappali oktatás” szövegrész helyébe a „nappali rendszerû iskolai oktatás, nappali oktatás”

szöveg,

c) d) pontjában a közoktatási” szövegrész helyébe „köznevelési” szöveg

lép.

4. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása

16. § A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R3.) 10. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit elsõ alkalommal a 2013/2014. tanévben

a) az iskolák kezdõ évfolyamán,

b) továbbá az iskolák ötödik, – a hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumok kivételével – a kilencedik évfolyamán,

c) hat évfolyamos gimnázium esetében a hetedik évfolyamán is,

d) a Hídprogram keretében szervezett kezdõ évfolyamon,

majd ezt követõen minden tanévben felmenõ rendszerben kell alkalmazni.”

17. § Az R3. Melléklet I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELÕ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI,

I.2. A NAT, A KERETTANTERVEK ÉS A HELYI SZINTÛ SZABÁLYOZÁS cím, I.2.1. A köznevelési rendszer egyes feladataira és

intézményeire vonatkozó külön szabályok, Az idegennyelv-oktatás alcím harmadik mondatában az „az angol és német

lehet” szövegrész helyébe az „az angol, német, francia, továbbá a kínai lehet” szöveg lép.

5. A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

módosítása

18. § (1) A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.)

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

„(1) A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló, az

Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által mûködtetett elektronikus alkalmazások, adatállományok,

dokumentációk adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultság alapú adatszolgáltatási rendszer. A KIR

szakmai rendszerekbõl, azokat kiszolgáló, támogató segédprogramokból és alrendszerekbõl, továbbá az oktatásért

felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által használt alkalmazásokból épül fel.”

(2) Az R4. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal a KIR részeként rendszerként mûködteti

1. a köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó köznevelési intézmény (a továbbiakban együtt:

köznevelési intézmény), továbbá azok fenntartóinak közérdekû adatait és közérdekbõl nyilvános adatait

(a továbbiakban: intézménytörzs),
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2. a gyermek, a tanuló, az alkalmazott és az óraadó személyes adatait (a továbbiakban: személyi nyilvántartás),

3. a köznevelési intézmény fenntartásával kapcsolatos pénzügyi és gazdálkodási adatokat,

4. a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekkel, tanulóval kapcsolatos statisztikai adatokat,

5. a kötelezõ köznevelési közfeladatot ellátó köznevelési intézmény körzethatárait,

6. a feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és köznevelés-fejlesztési tervet (a továbbiakban együtt:

köznevelés-fejlesztési terv), a köznevelési közfeladat ellátásában részt vevõ köznevelési intézményre vonatkozó

adatokat,

7. a köznevelési intézmény információs tájékoztató rendszerét,

8. a köznevelési intézményt és fenntartóját ellenõrzõ közigazgatási hatóságok, szervek ellenõrzési munkatervét és

ellenõrzéseik eredményeit,

9. a rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos jelentéseket,

10. az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program keretében a köznevelési intézményektõl begyûjtött adatokat

(a továbbiakban: OSAP-jelentés),

11. a középfokú felvételi eljárás lebonyolításához szükséges adatokat, a középfokú iskolák tanulmányi területeit

(a továbbiakban: KIFIR),

12. az érettségi vizsgák lebonyolításához szükséges adatokat, az érettségi vizsgák alapján kiadott bizonyítványok

adatait, a tanúsítványok és a törzslapkivonatok adatait,

13. a köznevelési diákigazolvány és a pedagógusigazolvány igénylési felületét és a köznevelési igazolványok

adatainak nyilvántartását,

14. a tankönyvjegyzékkel és a tankönyvrendeléssel kapcsolatos adatokat,

15. az adatszolgáltatásra kötelezettekkel történõ kommunikációra szolgáló felületet,

16. a tanulói teljesítménymérések lebonyolításához szükséges adatokat, a tanulók teljesítményével kapcsolatos

mérési eredményeket,

17. a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: illetékes

kormányhivatal) által megküldött, köznevelési intézmény által felvett baleseti jegyzõkönyvek alapján készített

jelentést,

18. az országos szakértõi és vizsgaelnöki névjegyzéket,

19. a pedagógus-továbbképzésben részt vevõ szervezetek nyilvántartását,

20. az állami intézményfenntartó keretében mûködõ köznevelési intézmények közhiteles nyilvántartását.”

19. § Az R4. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § A KIR-bõl adatok, elemzések – a jogszabályban megállapított állami feladat ellátásához szükséges adatokat

kivéve – az adatok elõállításával és közlésével kapcsolatban felmerült, a Hivatalnak megtérített költségek befizetése

esetén kérhetõk. A KIR teljes mûködési és üzemeltetési költségét a Hivatalnak elkülönítetten kell nyilvántartani.

A Hivatal nyilvántartása elkülönítetten tartalmazza a KIR mûködtetésével, üzemeltetésével összefüggõ személyi és

dologi költségeket, valamint az egyéb mûködési célú kiadásokat.”

20. § Az R4. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) Ha az állami intézményfenntartó központ az Nkt. 21. § (2) bekezdése alapján nyilvántartásba vétel céljából

megküldi a Hivatal számára a köznevelési intézményének alapító okiratát, a Hivatal – figyelemmel a 4. § (1) bekezdésben

foglaltakra – megkeresi a köznevelési intézményt, illetve a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes tankerületet

vagy megyeközponti tankerületet közérdekû és közérdekbõl nyilvános, de még nem ismert adataik közlése céljából.

(2) Változás-bejelentéskor az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fenntartó

a köznevelési intézmény módosított alapító okiratát és a bejelentés okát tartalmazó döntést küldi meg.

(3) Az állami intézményfenntartó központ alapító okiratát – beleértve annak módosítását is – a kincstár küldi meg

a Hivatalnak.”

21. § Az R4. 21. §-t megelõzõ alcíme és 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. A köznevelés-fejlesztési terv részletes tartalmára és elkészítésének eljárásrendjére vonatkozó

szabályok, valamint a köznevelés-fejlesztési tervvel kapcsolatos jelentés
21. § (1) A köznevelés-fejlesztési tervnek tartalmaznia kell:

a) az egyes járások, megyék és a fõváros – köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakat alátámasztó – sajátosságait,

különös tekintettel a köznevelés tekintetében meghatározó demográfiai adatokra, a gazdasági és munkaerõpiaci
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helyzet összefoglalására, az állami köznevelési feladatellátás szempontjából meghatározó társadalmi szerkezetre,

a megoldásra váró köznevelési tárgyú feladatokra és a köznevelési feladatokat érintõ infrastrukturális feltételekre,

ezen belül különösen a települések közötti közlekedési viszonyokra;

b) az egyes járások, az egyes megyék és azok országos összessége szintjén, továbbá a fõváros szintjén, a járás, a megye

a fõváros köznevelési intézményeire épülõ adatokat, mutatókat a köznevelés-fejlesztési terv elkészítése továbbá

felülvizsgálata évének február 15. napján érvényes állapot alapján az alábbiak sorrendjében:

ba) köznevelési intézményfenntartói típusonként és összesítve, az ellátott köznevelési alapfeladatokat köznevelési

intézményenkénti és köznevelési intézménytípusonkénti bontásban,

bb) a köznevelési feladatellátási helyek számát, a feladatellátási helyek cím szerinti megnevezését,

bc) a gyermekek, tanulók létszámát feladatellátási helyenként,

bd) a fõ munkaviszony keretében pedagógus munkakörben és nevelõ-oktató munkát segítõ munkakörben

alkalmazottak számát feladatellátási helyenként,

be) az osztályok, csoportok számát feladatellátási helyenként;

c) járási, megyei és fõvárosi bontásban az óvodai ellátás megszervezésére vonatkozó középtávú – öt éves – felvételi

tervet;

d) járási, megyei, továbbá fõvárosi bontásban

da) az általános iskolákra vonatkozó középtávú beiskolázási tervet,

db) a kötelezõ felvételt biztosító általános iskolákat, megjelölve azok feladatellátás szerinti nevét, címét,

dc) azokat a településeket, ahol nem került megszervezésre az óvoda, az általános iskolai alsó tagozat, azonban

a településen élõ érintett korosztály száma alapján a jövõben indokolttá válhat,

dd) a közneveléssel érintett települések vonatkozásában a köznevelési céllal hasznosítható épületek jellemzõit: építés

éve, tulajdonos, kihasználtsági mutatók, igénybevétel, felújítási szükséglet;

e) megyei és fõvárosi bontásban a középfokú iskolákra vonatkozó középtávú beiskolázási tervet;

f) az ismert adatok és a várható igények alapján megyei és fõvárosi bontásban, javaslati formában is a Híd

programokban részt vevõ iskolák és kollégiumok nevét, címét;

g) a megyei és fõvárosi szakképzési tervet, amely az iskolai rendszerû szakképzés fejlesztésének az adott megyére,

fõvárosra vonatkozó, a szakképzés irányait és beiskolázási arányait tartalmazó terve, amely

ga) rögzíti az iskolai rendszerû szakképzés tervezése szempontjából releváns gazdaságfejlesztési irányokat és

a munkaerõpiac várható szükségleteit,

gb) meghatározza az iskolarendszerû szakképzésben szükséges infrastrukturális változtatásokat,

gc) azonosítja a konkrét munkaerõ-piaci igény nélkül is szinten tartandó, valamint a megszüntetendõ szakképzési

kapacitásokat,

gd) meghatározza a szakképzõ iskolák hatékony mûködéséhez szükséges szerkezeti-fejlesztési irányokat,

ge) megállapítja az állami iskolarendszerû szakképzési feladatellátás volumenét, várható alakulását;

h) a pedagógiai szakszolgálatok iránti igények teljesítésére vonatkozó megyei, fõvárosi szintû tervet;

i) a pedagógiai szakmai szolgáltatások iránti igények teljesítésére vonatkozó megyei, fõvárosi szintû tervet;

j) a nemzetiségi önkormányzatok, továbbá a miniszter által köznevelési feladatok ellátására egyházi és

magánintézmény fenntartójával kötött közoktatási megállapodásoknak, közoktatási szerzõdéseknek, köznevelési

szerzõdéseknek, valamint az egyházi egyoldalú nyilatkozatoknak az alábbi adatai bemutatását járási, megyei, fõvárosi

bontásban:

ja) a feladatellátási hely cím szerinti megnevezése,

jb) a feladatellátást végzõ köznevelési intézmény neve, OM azonosítója,

jc) a megállapodás, szerzõdés, nyilatkozat alapján köznevelési alapfeladatonként az ellátott gyermekek, tanulók

száma, a bevont pedagógusok, nevelõ-oktató munkát végzõk száma;

k) az esélyegyenlõség biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket;

l) az országos feladatot ellátó köznevelési intézményeket feladatellátási helyenként az érintett épületek

kihasználtsága mértékének a feltüntetésével;

m) az iskolabusszal a kötelezõ felvételt biztosító iskolába szállított tanulók számát, továbbá azon települések listáját,

amelyek esetében iskolabusz vagy az iskola rendjéhez igazodó tömegközlekedési járat szállítja a diákokat feltéve, ha

a köznevelési közszolgáltatás a településen nem megoldott, vagy a diákok jelentõs része másik településen veszi azt

igénybe.
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(2) A köznevelés-fejlesztési tervnek ki kell térnie arra, hogy az állami köznevelési feladatok ellátásához járási, megyei,

fõvárosi szinten az egyházi és magánfenntartású intézmények bevonása milyen köznevelési alapfeladat ellátásba,

milyen gyermek és tanulólétszámmal, milyen idõtartammal szükséges.

(3) A köznevelés-fejlesztési tervet oly módon kell elkészíteni, hogy meg lehessen állapítani, milyen módon tesz eleget

a közneveléssel összefüggõ feladatellátási kötelezettségének a települési önkormányzat, az állami

intézményfenntartó központ. A köznevelés-fejlesztési tervnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy meg lehessen

állapítani belõle, hogy az egyes településeken állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ

gyermek, tanuló hol veheti igénybe az Nkt.-ban meghatározott közszolgáltatásokat, elsõsorban a kötelezõ felvételt

biztosító óvodai, iskolai ellátást és a pedagógiai szakszolgálatokat.

(4) A köznevelés-fejlesztési terv elkészítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy minden tanuló aránytalan teher

nélkül hozzájuthasson alapfokú mûvészetoktatáshoz legalább egy mûvészeti ágban.

(5) A köznevelés-fejlesztési tervnek tartalmaznia kell járási, megyei, a fõvárosban kerületi és fõvárosi szinten

a mûködtetõi feladatokat ellátó települési önkormányzatokat.

(6) Ha a nyilvántartásba vétel, illetve a mûködés megkezdéséhez szükséges engedély kiadásának elõfeltétele, hogy

a köznevelési intézmény mûködése összhangban álljon a köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal, a kérelemnek

helyt kell adni, amennyiben a köznevelési intézmény az egyéb feltételeknek és a 21/A. §-ban meghatározott feltételek

valamelyikének megfelel.”

22. § Az R4. a következõ 21/A. §–21/C. §-sal egészül ki:

„21/A. § (1) A kérelem nem tagadható meg, ha a köznevelési intézmény

a) részt vesz a különleges bánásmódot igénylõ gyermekek, tanulók ellátásában, vagy

b) alternatív óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást, vagy

c) világnézetileg elkötelezett óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást, vagy

d) nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást

folytat, folytatna.

(2) A kérelem nem tagadható meg akkor sem, ha a köznevelési intézményt az Nkt. rendelkezései alapján fel kell venni

a köznevelés-fejlesztési tervbe.

(3) A nyilvántartásba vétellel, illetve a mûködés megkezdéséhez szükséges engedély kiadásával kapcsolatos kérelmet

teljesíteni kell

a) óvoda és általános iskola esetén akkor, ha azon a településen ahol az óvoda, az általános iskola székhelye,

telephelye van, ilyen köznevelési intézmény,

b) gimnázium és kollégium esetén akkor, ha a járásban, szakképzõ iskola esetén a megyében a kérelmezett típusú

köznevelési intézmény

nem mûködik.

(4) A felnõttoktatásban – kivéve a nappali oktatás munkarendje szerinti iskolai oktatást – a (3) bekezdésben

foglaltakat nem kell alkalmazni.

(5) A köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban áll az az alapfokú mûvészeti iskola, amely megfelel a 21. §

(4) bekezdésben foglaltaknak.

21/B. § (1) A Hivatal nyolc napos felhívására – a területileg illetékes megyei kormányhivatalok közremûködésével –

a központi költségvetési szervek, települési és nemzetiségi önkormányzatok, települési önkormányzatok társulásai,

valamint az egyházi és magánintézmények fenntartói a 21. §-ban foglaltak szerint adatot szolgáltatnak

a köznevelés-fejlesztési terv elkészítéséhez a köznevelés-fejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata évének március

10. napjáig, továbbá a köznevelés-fejlesztési terv rendszeres felülvizsgálata céljából – a terve elsõ elkészítése évét

kivéve – minden év szeptember 1-jéig.

(2) A települési önkormányzat a 21. § (1) bekezdés k) pontja szerinti esélyegyenlõségi intézkedések

meghatározásához az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

alapján készített helyi esélyegyenlõségi programját megküldi az elkészítése évének március 1-jéig az állami

intézményfenntartó központ település szerint illetékes tankerületének, az illetékes megyei kormányhivatalnak és

a Hivatalnak.

(3) A települési önkormányzat az esélyegyenlõségi program módosítása vagy felülvizsgálata esetén a módosított

vagy felülvizsgált programot az elfogadásáról szóló döntést követõ nyolc napon belül juttatja el a (2) bekezdés szerinti

tankerületnek és kormányhivatalnak, továbbá a Hivatal részére.
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(4) Az állami intézményfenntartó központ a (2) bekezdés szerinti esélyegyenlõségi programmal összhangban

meghatározza a tankerületi és a megyei szintû esélyegyenlõségi intézkedési tervét az állami köznevelési feladatellátás

vonatkozásában, amelyet március 1-jéig megküld a Hivatalnak és az illetékes megyei kormányhivatalnak.

(5) Ha az állami intézményfenntartó központ a települési önkormányzat esélyegyenlõségi programjának

módosításáról kap tájékoztatást, a (4) bekezdés szerinti tankerületi és a megyei szintû esélyegyenlõségi intézkedési

tervét nyolc napon belül felülvizsgálja. Ha az állami intézményfenntartó központ a felülvizsgálat alapján az intézkedési

tervét módosította, a települési önkormányzat tájékoztatását követõ harminc napon belül megküldi azt a Hivatal és az

illetékes megyei kormányhivatal számára.

(6) A Hivatal – az Nkt. 75. § (1) bekezdésében leírtakra figyelemmel – az országos köznevelés-fejlesztési tervre

vonatkozó javaslatát tizenöt napos határidõvel véleményezésre közzéteszi a honlapján, és egyidejûleg annak

a megyei, fõvárosi szakképzési tervekre vonatkozó részei vonatkozásában megkéri a szakképzésért és felnõttképzésért

felelõs miniszter véleményét.

(7) A köznevelési feladatok ellátásában részt vevõ egyházi és magánintézmény fenntartója a köznevelés-fejlesztési

terv tervezetére vonatkozó véleményét

a) ha térségi vagy országos feladatot lát el, a köznevelés-fejlesztési terv tervezetének a Hivatal honlapján történõ

közzétételtõl számított tizenöt napos jogvesztõ határidõn belül a Hivatalnak,

b) más esetben a köznevelés-fejlesztési terv tervezetének a Hivatal honlapján történõ közzétételtõl számított

öt napos jogvesztõ határidõn belül a feladatellátással érintett megye szerinti illetékes kormányhivatalnak

küldi meg.

(8) A kormányhivatal a (7) bekezdés b) pontja szerinti adatokat összesíti és a véleményével együtt megküldi nyolc

napon belül a Hivatal számára.

(9) A Hivatal a beérkezett véleményeket összegzi, kialakítja végleges javaslatát és azt megküldi a miniszternek,

továbbá egyidejûleg a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter számára tájékoztatásul.

(10) A miniszter az elfogadott köznevelés-fejlesztési tervet, a döntést követõ nyolc napon belül a honlapján

közzéteszi.

21/C. § (1) A köznevelés-fejlesztési terv adatai és a KIR más rendszerében tárolt közérdekû adatok alapján a Hivatal

járási, megyei, fõvárosi bontásban összesítõ jelentést készít arról, hogy a köznevelési közszolgálati feladatok

megvalósításában melyik köznevelési intézmény, milyen köznevelési alapfeladatban, milyen feladatellátási helyen,

nevelési-oktatási intézmény esetén feladatellátási helyenként és köznevelési alapfeladatonként mekkora felvehetõ

maximális gyermek- és tanulólétszámmal, valamint egyházi és magánintézmény esetén milyen jogcím alapján, milyen

idõtartamban vesz részt. A jelentés tartalmazza, hogy mely köznevelési intézmény, milyen köznevelési feladat

vonatkozásában vesz részt a gyakorló óvodai, iskolai, kollégiumi és pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásában,

továbbá az alternatív pedagógiai program alapján mûködõ óvodákat, iskolákat.

(2) Ha a köznevelés-fejlesztési tervben szereplõ köznevelési intézmények által ellátott köznevelési alapfeladatoknak

az elfogadott köznevelés-fejlesztési tervtõl történõ eltérését követõen a Hivatal elõterjesztése alapján a miniszter

felülvizsgálja a köznevelés-fejlesztési tervet, felülvizsgálattal kapcsolatos döntését követõen a Hivatal az (1) bekezdés

szerinti jelentés tartalmára figyelemmel gondoskodik a változások haladéktalan átvezetésérõl.”

23. § Az R4. 27. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szülõ gyermeke halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezmény tekintetében hozott jogerõs határozat bemutatásával a gyermek lakóhelye, ennek hiányában

tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat jegyzõjétõl írásban tett nyilatkozatával kérheti. Ha a szülõ a szülõi

felügyeletet egyedül gyakorolja, a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását a szülõi felügyelet

gyakorlásának egyidejû igazolása mellett kérheti.”

24. § (1) Az R4. 33. § (1) bekezdés b) pontja a következõ bk) alponttal egészül ki:

[általános iskolában és középfokú iskolában]

„bk) a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára elõírt tananyag megismerését,

feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, mûvészeti, sport- vagy más

foglalkozás, kirándulás, erdei iskola,”
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(2) Az R4. 33. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsõoktatási intézmény, a települési önkormányzat,

a nemzetiségi önkormányzat (a települési és a nemzetiség önkormányzat a továbbiakban együtt: önkormányzat) és az

önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat:]

„c) kollégiumban – a (3) bekezdés szerinti kollégiumi tagsági jogviszony keretében –”

(3) Az R4. 33. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha

a) a tanuló nappali rendszerû iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett

felnõttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás – jogszabály rendelkezése alapján –

ingyenes, vagy

b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnõttoktatás keretében vesz részt iskolai

oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenesen veszi

igénybe.”

25. § Az R4. 34. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai alapszolgáltatást térítési díj

fizetése mellett veszi vagy venné igénybe. A térítési díj mértéke azonos az iskolai térítési díj mértékével.”

26. § Az R4. 36. §-a a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha

a) az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy

b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnõttoktatás keretében vesz részt iskolai

oktatásban és tizenkilenc éven felüli.

(1b) Az óvodás gyermek a kollégiumi szolgáltatást – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – tandíj megfizetése mellett

veheti igénybe.”

27. § Az R4. 46. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat a 21/A. § (2) bekezdésben foglaltakat 2013-ban azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy

az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet hatályba lépését

követõ nyolc napon belül megküldi a Hivatal és az állami intézményfenntartó központ számára a településre

vonatkozó esélyegyenlõségi programját, továbbá a miniszter által 2013. április 30-ig elfogadott köznevelés-fejlesztési

terv közzétételét követõen módosított esélyegyenlõségi programját.”

28. § (1) Az R4. 47. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az illetékes kormányhivatal 2013. augusztus 31-éig a Hivatal által meghatározott módon továbbítja a 7. §

(3) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése szerinti okiratokat, a bejelentés és a változás-bejelentés okát. Amíg az egyházi és

magánintézmények nyilvántartása és a KIR között nem jön létre az elektronikus adatkapcsolás, addig a köznevelési

intézmény is rögzítheti elektronikusan a 4. § (1) bekezdés szerinti adatokat azzal, hogy az intézménytörzsben

a kormányhivatal által jóváhagyott adatok tárolhatók. A jóváhagyás beszerzésérõl a Hivatal gondoskodik.”

(2) Az R4. 47. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 33. § (1) bekezdés b) pontjának bd) alpontja szerinti egyéb foglalkozás alatt a 2012/2013-as tanévben a napközis

és tanulószobai foglalkozások megszervezését is érteni kell.”

(3) Az R4. 47. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény 35. § (2) bekezdésében

meghatározott feladat megvalósítása érdekében a nem állami köznevelési intézmény fenntartója köznevelési

intézményenként, ezen belül foglalkoztatottanként a köznevelési alapfeladatban közremûködõ foglalkoztatottakról,

köznevelési alapfeladatonkénti bontásban 2013. március 20-ig közli a KIR honlapján keresztül

a) a nevelõ-oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottak, a pedagógusok, pedagógiai elõadók, pedagógiai

szakértõk 2013. január havi illetményét, munkabérét és ezek járulékait, továbbá a munkavégzéshez kapcsolódó

személyi jellegû rendszeres vagy jogszabály által elõírt kötelezõ egyéb kifizetést,

b) az óraadók január havi díját,

c) annak tényét, ha az alkalmazott vezetõ beosztású vagy nyugdíjas,

d) a heti munkaidõ mértékét,
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e) az alkalmazott besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, tudományos fokozatát,

f) a foglalkoztatás idõtartamát, határozott idejû jogviszony esetén a jogviszony végét,

g) a tartós távollét végét,

h) azt a jellemzõ köznevelési alapfeladatot, amelyben az alkalmazott közremûködik.”

29. § Az R4.

a) 1. §

aa) (2) bekezdés 18. pontjában a „vizsgaelnöki” szövegrész helyébe az „érettségi vizsgaelnöki” szöveg,

ab) (3) bekezdés a) pontjában az „alrendszerben” szövegrész helyébe a „rendszerben” szöveg,

ac) (3) bekezdés c) pontjában az „az oktatásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész

helyébe a „a miniszter” szöveg,

ad) (5) bekezdésében az „az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „a Hivatal”

szöveg,

b) 2. §

ba) (2) bekezdésében az „alrendszerében” szövegrész helyébe a „rendszerében” szöveg,

bb) (3) bekezdésében az „intézményi” szövegrész helyébe az „intézményi és fenntartói” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében az „alrendszere” szövegrész helyébe a „rendszere” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés

da) 4. pontjában a „feladat-ellátási” szövegrész helyébe a „feladatellátási” szöveg,

db) 5. pontjában a „feladat-ellátási” szövegrész helyébe a „feladatellátási” szöveg,

dc) 7. pontjában a „feladat-ellátási” szövegrész helyébe a „feladatellátási” szöveg,

dd) 10. pontjában a „feladat-ellátási” szövegrész helyébe a „feladatellátási” szöveg,

e) 5. §

ea) (4) bekezdésében a „feladat-ellátási” szövegrész helyébe a „feladatellátási” szöveg,

eb) (5) bekezdésében az „alrendszerekbõl” szövegrész helyébe a „rendszerekbõl” szöveg,

f) 6. § (2) bekezdés c) pontjának cb) alpontjában a „feladat-ellátási” szövegrész helyébe a „feladatellátási” szöveg,

g) 7. § (2) bekezdésében a „nyilvántartásba vételt követõ öt” szövegrész helyébe a „köznevelési intézmény alapító

okiratának kézhezvételét követõ tizenöt” szöveg,

h) 19. § (1) bekezdésében a „február” szövegrész helyébe „április” szöveg,

i) 20. § (3) bekezdés c) pontjában a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési” szöveg,

j) 22. § (2) bekezdés e) pontjának eb) alpontjában a „feladat-ellátási” szövegrész helyébe a „feladatellátási”

szöveg,

k) 24. § (2) bekezdésében az „alrendszerében” a „rendszerében” szöveg,

l) 25. § (2) bekezdésében

la) a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „járási (fõvárosi kerületi) kormányhivatal” szöveg,

lb) a „KIR-ben” szövegrész helyébe a „KIR-en keresztül közli” szöveg,

m) 26. § (4) bekezdésében az „alrendszert” szövegrész helyébe a „rendszert” szöveg,

n) 37. § (1) bekezdésében a „tandíj fizetéséhez” szövegrész helyébe az „az Nkt. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti

fizetési kötelezettséghez” szöveg

lép.

30. § Hatályát veszti az R4.

a) 27. § (3) bekezdése,

b) 45. § (2)–(4) bekezdése,

c) 48. § (1)–(3) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

31. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1112/2013. (III. 8.) Korm. határozata
a felsõoktatási intézmények önerõ igényérõl

A Kormány

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a TIOP-2.2.2. és a TIOP-2.2.7. konstrukcióknak az 1. melléklet szerinti

állami felsõoktatási intézmények projektjei esetében gondoskodjon Magyarország központi költségvetés

XIX. fejezetének 2013. évi kerete terhére – legfeljebb 2,62 Mrd Ft értékben – a szükséges önerõ biztosításáról,

a 2012. december 1-jét követõen benyújtott számlák esetében,

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. március 31.

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a TIOP-1.3.1. és a KMOP-4.2.1. konstrukcióknak a 2. melléklet szerinti

állami felsõoktatási intézmények projektjei esetében – az EU Önerõ Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló

285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet 10. §-ában meghatározott vissza nem térítendõ önerõ-támogatásokra vonatkozó

eljárás keretében – gondoskodjon az Önerõ Alap 2012. évi kerete terhére legfeljebb 1,29 Mrd Ft értékben a szükséges

önerõ biztosításáról, a 2012. december 1. után esedékes kifizetések esetében.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. március 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1112/2013. (III. 8.) Korm. határozathoz

Támogatást igénylõ neve Projekt azonosító száma
Leszerzõdött

összeg
Leszerzõdött
összköltség

Önrész
a teljes projektre

Hátralévõ, kifizetendõ
önrész

(2012. december 1.)

Debreceni Egyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0002 10 614 562 419 11 793 958 243 1 179 395 824 150 546 003

Debreceni Egyetem TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0017 471 391 769 523 768 633 52 376 864 52 376 864

Pécsi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2010-0001 10 240 937 292 11 378 819 213 1 137 881 921 1 095 275 846

Pécsi Tudományegyetem TIOP-2.2.2-08/2-2010-0001 637 172 427 707 969 364 70 796 937 68 491 315

Pécsi Tudományegyetem TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0007 420 000 000 467 000 000 47 000 000 45 037 344

Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 11 093 171 823 12 325 746 470 1 232 574 647 1 111 658 087

Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008 608 759 066 676 398 962 67 639 896 56 171 688

Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0010 343 651 365 381 834 850 38 183 485 38 183 485
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2. melléklet az 1112/2013. (III. 8.) Korm. határozathoz

Támogatást igénylõ neve Projekt azonosító száma
Leszerzõdött

összeg
Leszerzõdött összköltség

Önrész
a teljes projektre

Hátralévõ, kifizetendõ
önrész

(2012. december 1.)

Debreceni Egyetem TIOP-1.3.1-10/1-2010-0006 1 800 000 000 1 895 327 342 95 327 342 89 423 105

Dunaújvárosi Fõiskola TIOP-1.3.1-10/1-2010-0004 787 826 749 829 291 315 41 464 566 30 097 378

Kaposvári Egyetem TIOP-1.3.1-10/1-2010-0010 421 348 275 443 524 500 22 176 225 20 447 360

Károly Róbert Fõiskola TIOP-1.3.1-10/1-2010-0009 762 660 000 802 800 000 40 140 000 21 404 678

Kecskeméti Fõiskola TIOP-1.3.1-10/1-2010-0003 1 344 626 523 1 415 396 341 70 769 818 38 090 971

Miskolci Egyetem TIOP-1.3.1-10/1-2010-0012 1 250 436 668 1 316 249 125 65 812 457 26 909 114

Miskolci Egyetem TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0005 6 234 747 631 6 550 588 342 315 840 711 43 205 530

Nyíregyházi Fõiskola TIOP-1.3.1-10/1-2010-0013 636 298 127 669 787 503 33 489 376 15 254 872

Pannon Egyetem TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0002 4 183 071 990 4 377 626 861 194 554 871 147 239 956

Pécsi Tudományegyetem TIOP-1.3.1-10/1-2010-0008 1 469 824 137 1 547 183 303 77 359 166 72 324 020

Széchenyi István Egyetem TIOP-1.3.1-10/1-2010-0002 862 459 390 907 851 990 45 392 600 10 637 400

Szegedi Tudományegyetem TIOP-1.3.1-10/1-2010-0007 1 800 000 000 2 246 209 522 446 209 522 409 897 644

Szegedi Tudományegyetem TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0004 6 424 147 702 7 726 705 732 1 302 558 030 102 641 959

Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

KMOP-4.2.1/B-10 393 941 782 463 460 921 69 519 139 69 519 139

Eötvös Loránd Tudományegyetem KMOP-4.2.1/B-10 370 026 316 435 325 077 65 298 761 65 298 761

Magyar Képzõmûvészeti Egyetem KMOP-4.2.1/B-10 100 618 863 118 375 124 17 756 261 15 450 227

Óbudai Egyetem KMOP-4.2.1/B-10 280 797 320 330 349 788 49 552 468 28 417 190

Semmelweis Egyetem KMOP-4.2.1/B-10 333 053 965 391 828 195 58 774 230 58 774 230

Szent István Egyetem KMOP-4.2.1/B-10 272 000 000 320 000 000 48 000 000 20 215 526
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A Kormány 1113/2013. (III. 8.) Korm. határozata
a Partnerségi Megállapodás, az operatív programok, valamint a Stratégiai Környezeti
Vizsgálati Jelentés társadalmi egyeztetésének módjáról, prioritásairól és menetrendjérõl

A Kormány egyetért azzal, hogy a 2014–2020 közötti európai uniós programozási idõszakra vonatkozó Operatív

Programok elsõ változatának Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság általi elfogadását követõen sor kerüljön a

partnerségi egyeztetés lefolytatására az 1. mellékletben meghatározott ütemezéssel.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1113/2013. (III. 8.) Korm. határozathoz

Határidõ Terület Felelõs

2013. március A partnerségre vonatkozó konkrét akciótervek
kialakítása központi és megyei szinten
a releváns vezetõ partnerek bevonásával,
a programozási prioritásokról párbeszéd
indítása a szociális partnerekkel, kamarákkal.

A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár,
a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti
fejlesztési miniszter, a feladatkörükben érintett
miniszterek és a megyék bevonásával.

2013. március A partnerségre vonatkozó kommunikációs
akcióterv elkészítése a tervezési-programozási
folyamat egészére vonatkozó kommunikációs
stratégia részeként.

A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár és
a nemzeti fejlesztési miniszter.

2013. március A partnerségi feladatok ellátásához szükséges
infokommunikációs eszközök kialakítása.

A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár és
a nemzetgazdasági miniszter, a
feladatkörükben érintett miniszterek és a
megyék.

2013. március Az SKV (Stratégiai Környezeti Vizsgálat) Jelentés
tartalmáról konzultáció az érintett
szervezetekkel.

A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár, a
nemzetgazdasági miniszter, a feladatkörükben
érintett miniszterek és a megyék.

2013. április A partnerség elsõ, széles nyilvánosságú
szakaszának indításaként a társadalmi
egyeztetések elindítása, véleményezésre váró
dokumentumok közzététele, a partnerégi
dokumentumok honlapon történõ közzététele.

A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár és
feladatkörükben érintett miniszterek.

2013. április A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács és
más tanácsok, testületek ülése.

A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár,
a nemzetgazdasági miniszter, a
feladatkörükben érintett miniszterek és a
megyék.

2013. május A beérkezett javaslatok ütemezett feldolgozása
alapján egyeztetett szakmai javaslat az
elfogadott, beépítésre javasolt partneri
javaslatokról.

A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár,
a nemzetgazdasági miniszter, a
feladatkörükben érintett miniszterek és a
megyék.

2013. június–
augusztus

Szakmai munkacsoportok konzultációja a vitás,
nyitva maradt kérdésekrõl.

A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár,
a nemzetgazdasági miniszter, a
feladatkörükben érintett miniszterek és a
megyék.

2013. június Az SKV Jelentésrõl konzultáció az érintett
szervezetekkel.

A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár,
a nemzetgazdasági miniszter, a
feladatkörükben érintett miniszterek és a
megyék.
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Határidõ Terület Felelõs

2013.
szeptember

A nyilvánosság és tájékoztatás elvének is
megfelelve a Partnerségi Megállapodás
(a továbbiakban: PM) és az Operatív Programok
(a továbbiakban: OP-k) tervezeteinek
bemutatása fórumokon.

A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár,
a nemzetgazdasági miniszter, a
feladatkörükben érintett miniszterek és a
megyék.

A PM és az
OP-k

benyújtását,
illetve az
Európai

Bizottság általi
elfogadását
követõen.

A Kormány, illetve az Európai Bizottság által
elfogadott PM és OP-k bemutatása, a
partnerségi folyamat eredményeinek
kiértékelése.

A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár,
a nemzetgazdasági miniszter, a
feladatkörükben érintett miniszterek és a
megyék.

A PM és az
OP-k

benyújtását,
illetve az
Európai

Bizottság általi
elfogadását
követõen.

A folyamatban részt vett partnerek közvetlen
tájékoztatása elektronikus levélben a
partnerségi folyamat eredményérõl.

A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár,
a nemzetgazdasági miniszter, a
feladatkörükben érintett miniszterek és a
megyék.

A Kormány 1114/2013. (III. 8.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó
Partnerségi Megállapodás célrendszerérõl

A Kormány a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásáról kötendõ Partnerségi Megállapodás elsõ

tervezetével egyetértve úgy dönt, hogy

1. a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának átfogó célja a fenntartható, magas hozzáadott

értékû termelésre és a foglalkoztatás bõvítésére épülõ gazdasági növekedés, amely

a) a gazdasági szereplõk versenyképességének javításán és nemzetközi teljesítményének megerõsítésén,

b) a foglalkoztatás növelésén,

c) az energia- és erõforrás-hatékonyság javításán,

d) a társadalmi felzárkóztatáson és a népesedési kihívások kezelésén,

e) a gazdasági növekedést segítõ helyi és térségi fejlesztések megvalósításán

mint nemzeti fejlesztési prioritásokon alapszik,

2. felhívja a programok kidolgozásáért felelõs minisztereket, hogy – a nemzetgazdasági miniszter koordinálása mellett,

a további érintett miniszterek bevonásával – a programok kidolgozása során érvényesítsék az 1. pontban meghatározott

célkitûzéseket,

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

emberi erõforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

belügyminiszter

Határidõ: azonnal
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3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy folytasson egyeztetést az Európai Bizottsággal a Partnerségi Megállapodás

elsõ tervezetérõl,

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: folyamatos

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások tapasztalatai alapján,

az érintett miniszterek bevonásával készítse el a Partnerségi Megállapodás részletes tervezetét, és terjessze azt

a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2013. március 18.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteirõl

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy

a) a fejlesztések integrációjának és a térségi programoknak a szintjei és beavatkozási egységei a megyék, a megyei

jogú városok térségei, a helyi közösségek és települések együttmûködésén alapuló kisvárosi térségek, valamint

az egyes országos szempontból kiemelten kezelendõ speciális, funkcionális térségek legyenek,

b) a megyei szinten a területfejlesztési programokban megfogalmazásra kerülõ fejlesztési igények rendszerszerû

és átlátható finanszírozhatóságának érdekében szükséges, hogy a megyei tervezés az ágazati szintû

stratégiákkal és reformokkal összhangban, az országos szinten kialakított programkeretbe illeszkedve,

egységes formában, összehangoltan valósuljon meg, illeszkedve az uniós kohéziós politikai rendszerébe,

c) a b) alpontban foglaltak teljesüléséhez szoros koordinációt és szakmai támogatást szükséges biztosítani a

területi tervezés számára,

d) szükség van a térségi és helyi fejlesztési szereplõk terület- és vidékfejlesztési kapacitásainak megerõsítésére,

különös tekintettel a megyei önkormányzatokra,

e) az operatív programok kialakítása és végrehajtása során a térségi szintû integráció biztosításának érdekében

szükséges figyelembe venni a kidolgozás alatt álló Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

foglalt elvekhez és stratégiai célokhoz való hozzájárulását,

f) – a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és

intézményrendszerének kialakításával összefüggõ aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm.

határozat 1. pont a) alpontjára figyelemmel – a megyei és helyi fejlesztéseknek kiemelten a fenntartható és a

foglalkoztatás bõvítésére épülõ gazdasági növekedéshez kell hozzájárulniuk,

g) minden operatív programban szükséges érvényesíteni a hátrányos helyzetû térségek felzárkóztatásának

szempontját, amelyre az operatív programok tervezése során ki kell térni,

2. felhívja

a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közremûködésével és a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár bevonásával biztosítsa a megyék számára a felkészüléshez szükséges

módszertani útmutatásokat és koordinációt,

b) a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

bevonásával biztosítsa a megyei jogú városok térségei számára a felkészüléshez szükséges módszertani

útmutatásokat és koordinációt,

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

Határidõ: folyamatos

4092 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 40. szám



3. felkéri a megyei önkormányzatokat és a megyei jogú városok önkormányzatait, hogy a 2014–2020 közötti idõszakra

történõ felkészüléshez biztosított útmutatók és keretek alapján a megjelölt idõszakban a megyei területfejlesztési

program keretében és az integrált városfejlesztési stratégiához kapcsolódóan megvalósítani kívánt fejlesztési

igényeiket bocsássák a nemzetgazdasági miniszter és az érintett miniszterek rendelkezésére,

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az érintett minisztereket, hogy a 3. pont szerint rendelkezésükre bocsátott

fejlesztési igényeket vegyék figyelembe a vonatkozó operatív programjaik tervezésekor,

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

vidékfejlesztési miniszter

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erõforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

Határidõ: folyamatos

5. felhívja a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozzon ki irányelveket a várostérségi integrált

programok tervezési térségeinek lehatárolására,

Felelõs: belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2013. március 31.

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy készítsék elõ a Kormány és a megyei

önkormányzatok között kötendõ stratégiai megállapodást a 2014–2020 közötti idõszak uniós finanszírozású

fejlesztési programjának a megyei területfejlesztési programokat érvényesítõ végrehajtásáról,

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

Határidõ: 2013. szeptember 30.

7. felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával –készítsen és nyújtson be a Nemzeti

Fejlesztési Kormánybizottság részére

a) elõterjesztést a megyék, megyei jogú városok és a helyi szintû tervezésben érintett szereplõk felkészítéséhez

szükséges források biztosításáról, valamint

b) jelentést a többalapú, integrált fejlesztések tapasztalatairól,

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

érintett miniszterek

Határidõ: azonnal

8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy tegyenek javaslatot a Nemzeti Fejlesztési

Kormánybizottság részére a közösségvezérelt helyi fejlesztések, mint új területi integrációs eszköz alkalmazásának

módjára és az ehhez szükséges feltételek biztosítására.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

belügyminiszter

Határidõ: 2013. március 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1116/2013. (III. 8.) Korm. határozata
a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012 azonosító számú („Barcsi kistérség társult településeinek
ivóvízminõség-javítása” címû) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány

1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012 azonosító számú, a „Barcsi kistérség társult településeinek

ivóvízminõség-javítása” címû egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projekt-javaslatot,

2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerzõdésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi

Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1116/2013. (III. 8.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító
száma

Projekt
megnevezése

Támogatást igénylõ
neve

Projekt támogatási
összege

(Ft)

Projekt támogatási
intenzitása

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP-
1.3.0/09-11-2012-
0012

Barcsi kistérség
társult
településeinek
ivóvízminõség-
javítása

Barcs és Térsége
Ivóvízminõség-
javító Társulás

1 361 940 892 90,00% A projekt célja a projekt területén
élõ lakosság megfelelõ minõségû
ivóvízzel való ellátása. A projekt
eredményeként 10 településen
16 232 fõ egészséges ivóvízzel
történõ ellátása valósul meg.

A kedvezményezettnek az elsõ
kifizetési kérelem benyújtásáig, vagy
a kivitelezõi tender
minõségbiztosításra történõ
benyújtásáig a Közremûködõ
Szervezet felé, csatolnia kell az
érvényes vízjogi létesítési engedélyt.
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A Kormány 1117/2013. (III. 8.) Korm. határozata
a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0017 azonosító számú („Szigetvári Kistérség Ivóvízminõség-javító
Programja” címû) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány

1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0017 azonosító számú, a „Szigetvári Kistérség

Ivóvízminõség-javító Programja” címû egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projekt-javaslatot,

2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerzõdésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi

Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1117/2013. (III. 8.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító
száma

Projekt
megnevezése

Támogatást igénylõ
neve

Projekt támogatási
összege

(Ft)

Projekt támogatási
intenzitása

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP-
1.3.0/09-11-2012-
0017

Szigetvári
Kistérség
Ivóvízminõség-
javító
Programja

Szigetvári
Kistérség
Ivóvízminõség-
javító
Önkormányzati
Társulás

1 332 692 782 86,65% A projekt célja a projekt területén
élõ lakosság megfelelõ minõségû
ivóvízzel való ellátása. A projekt
eredményeként 25 településen
7663 fõ egészséges ivóvízzel történõ
ellátása valósul meg.

A kedvezményezettnek az elsõ
kifizetési kérelem benyújtásáig, vagy
a kivitelezõi tender
minõségbiztosításra történõ
benyújtásáig a Közremûködõ
Szervezet felé csatolnia kell az
érvényes vízjogi létesítési engedélyt.
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A Kormány 1118/2013. (III. 8.) Korm. határozata
az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete (FAO) ösztöndíjas programjának
2012/2013. tanév II. félévi megvalósítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium
és az Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,

a 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek

Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete (FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép-

és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról szóló megállapodásban

meghatározott FAO ösztöndíjas program 2012/2013. tanév II. félévi megvalósítása érdekében 82,2 millió forint

egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény

(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 1. Vidékfejlesztési Minisztérium

igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet 5. Egyetemek, fõiskolák cím

javára az 1. melléklet szerint.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

emberi erõforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1118/2013. (III. 8.) Korm. határozathoz
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XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
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

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

1 M ködési költségvetés
3 Dologi kiadások -82,2

XX. Emberi Er források Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, f iskolák

1 M ködési költségvetés
3 Dologi kiadások 82,2

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
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása -82,2

XX. Emberi Er források Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, f iskolák 82,2

Foglalkoztatottak létszáma (f ) - id szakra f
millió forintban, egy tizedessel

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 82,2 82,2
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jelleg

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.)   a költségvetési évben egyszeri jelleg

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg

1 példány
1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma



A Kormány 1119/2013. (III. 8.) Korm. határozata
a debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése
érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a debreceni református

oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztéséhez 2013. évben 1900,0 millió forint

1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében

visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény

(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésû

elõirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 11. A debreceni református

oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet

XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Az elszámolás és a visszafizetési kötelezettség tekintetében

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: 2014. június 30.

b) felhívja az emberi erõforrások miniszterét, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a debreceni

református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztéséhez a 2014. évi központi

költségvetés tervezése során 3000,0 millió forint, a 2015. évi központi költségvetés tervezése során

2700,0 millió forint, a 2016. évi központi költségvetés tervezése során 2400,0 millió forint összegû támogatás

Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezetben történõ biztosításáról gondoskodjanak.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: a 2014. évi, a 2015. évi és a 2016. évi központi költségvetés tervezése során

2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról szóló

1417/2012. (X. 1.) Korm. határozatban a „2013. június 30.” szövegrész helyébe a „2013. december 31.” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1119/2013. (III. 8.) Korm. határozathoz
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XX. Emberi Er források Minisztériuma
XI. Miniszterelnökség

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. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Er források Minisztériuma
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
340628 11 A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások 1 900,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -1 900,0

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. (+/-) 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. 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

XX. Emberi Er források Minisztériuma
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
340628 11 A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése 1 900,0

Foglalkoztatottak létszáma (f ) - id szakra

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: azonnal 1 900,0 1 900,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendel  jogszabály/ 

határozat száma

1 példány
1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

A módosítást 
elrendel  jogszabály/ 

határozat száma

A módosítást 
elrendel  jogszabály/ 

határozat száma

2 példány

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

1 példány
Az adatlap 5 példányban töltend  ki

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    



A Kormány 1120/2013. (III. 8.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a Könyvtárellátó Kiemelkedõen
Közhasznú Nonprofit Kft. közérdekû feladatai feltételeinek biztosítása céljából történõ
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében

a Könyvtárellátó Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság közérdekû feladatai feltételeinek

tõkeemeléssel történõ biztosítása érdekében 354,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel

nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl

szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli

kormányzati intézkedések cím terhére a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti

kezelésû elõirányzatok cím, 4. Közoktatási feladatok támogatása alcím, 10. Közoktatással összefüggõ állami közérdekû

feladatok jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint,

Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: 2013. december 15.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XI. Miniszterelnökség
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

XX. Emberi Er források Minisztériuma
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

4 Közoktatási feladatok támogatása
340506 10 Közoktatással összefügg  állami közérdek  feladatok

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások 354,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -354,0

Az el irányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg     
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
Az el irányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg     

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

XX. Emberi Er források Minisztériuma
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

4 Közoktatási feladatok támogatása
340506 10 Közoktatással összefügg  állami közérdek  feladatok 354,0

Az el irányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg     

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: azonnal 354,0 354,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

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

Foglalkoztatottak létszáma:



A miniszterelnök 37/2013. (III. 8.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról

Megállapítom, hogy

Gerendás Jánosnak, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása a közszolgálati

tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 222. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel

– 2013. március 7-ei hatállyal –

megszûnik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 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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