
 MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2013. április 30., kedd

 Tartalomjegyzék

127/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes 
szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról 50695

128/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 50696

129/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes 
rendelet módosításáról 50704

30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés 
céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának 
és ellenőrzésének részletes szabályairól 50706

31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt 
kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való 
befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás 
megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról 50714

32/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet 
módosításáról 50719

17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet A földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj 
ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról 50740

28/2013. (IV. 30.) VM rendelet Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 50747

29/2013. (IV. 30.) VM rendelet A szőlő-bor szektort szabályozó egyes rendeletek módosításáról 50754

30/2013. (IV. 30.) VM rendelet Az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról 50758

203/2013. (IV. 30.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről  50795

204/2013. (IV. 30.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről  50795

205/2013. (IV. 30.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről 50796

206/2013. (IV. 30.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről 50796

207/2013. (IV. 30.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről 50797

208/2013. (IV. 30.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről 50797

1241/2013. (IV. 30.) Korm. határozat A Közlekedés Operatív Program 3. prioritásának forrásvesztési kockázat 
csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről 50798

1242/2013. (IV. 30.) Korm. határozat A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló 
akcióterve 3–6. prioritásának módosításáról és a kormányzati stratégiai 
célokhoz illeszkedő konstrukciók indításáról 50811

1243/2013. (IV. 30.) Korm. határozat Az olvasásnépszerűsítési program megvalósításához szükséges 
intézkedésekről  50816

1244/2013. (IV. 30.) Korm. határozat Az Ivóvízminőség-javító Program keretében a „Békés megyei 
Ivóvízminőség-javító Program” megvalósításához szükséges intézkedésekről 50816



50694 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 71. szám 

 Tartalomjegyzék

1245/2013. (IV. 30.) Korm. határozat Egyes zenekarok, énekkarok és a Művészetek Palotája támogatása 
érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról 50819

1246/2013. (IV. 30.) Korm. határozat Az épületek energiahatékonyságának követelményeiről  
és az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010. május 19-i  
2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
költségoptimalizált követelményszint eléréséről 50821

1247/2013. (IV. 30.) Korm. határozat A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009. számú ivóvízminőség-javító beruházás 
saját hatáskörben történő megvalósításáról 50826



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 71. szám 50695

III. Kormányrendeletek

A Kormány 127/2013. (IV. 30.) Korm. rendelete
a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló  
119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a  területi 
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában, valamint
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Mhötv. 135.  § (1)  bekezdése szerinti ülésről és a  helyi önkormányzat, illetve a  társulás törvényes 
működésének biztosítása érdekében hozott intézkedésekről a jegyző, illetve a társulási tanács elnöke az ülést követő 
öt napon belül a jegyzőkönyv-kivonat megküldésével írásban tájékoztatja a fővárosi és megyei kormányhivatalt.”

2. §  Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatal az  önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatának 
kezdeményezése iránti javaslatával kapcsolatos indítvány tervezetet (a  továbbiakban: indítvány) – a  2.  § 
(6)  bekezdésében meghatározott határidőtől eltérően – 45 napon belül terjeszti elő a  helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).
(2) A miniszter az indítvány kiegészítésére, módosítására hívhatja fel az önkormányzati rendelet alkotmánybírósági 
felülvizsgálatára javaslatot tevő fővárosi és megyei kormányhivatalt.
(3) Az önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatára javaslatot tevő fővárosi és megyei kormányhivatal 
– az indítvány megküldését követően – haladéktalanul tájékoztatja a minisztert, ha az Alaptörvénnyel ellentétesnek 
talált önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezték, vagy oly módon módosították, hogy az a továbbiakban nem 
minősül Alaptörvénnyel ellentétesnek. Erről a miniszter az alkotmánybírósági eljárás során az Alkotmánybíróságot 
tájékoztatja.”

3. §  Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter tájékoztatja az önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatára javaslatot tevő fővárosi 
és megyei kormányhivatalt és az  önkormányzati rendeletet megalkotó önkormányzatot, ha a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal javaslatának megvizsgálását követően a  javaslattal nem ért egyet, és ezért nem kezdeményezi 
a Kormánynál az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangja felülvizsgálatának indítványozását.”

4. § (1) Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  törvényességi felügyeleti bírságot (a  továbbiakban: bírság) a  fővárosi és megyei kormányhivatal az  Mhötv. 
141.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontjaiban meghatározott kötelezettségszegések esetén – a  2.  § (6)  bekezdésében 
meghatározott időponttól eltérően – 45 napon belül határozattal szabja ki.”

 (2) Az R. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Mhötv. 141. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezettségszegés esetén a bírság a törvényességi felhívással 
korábban jelzett jogszabályi kötelezettség ismételt megsértése esetén – külön törvényességi felhívás kibocsátása 
nélkül – szabható ki.”

5. §  Az R. a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A.  § (1) A  bírságot megállapító határozat (a  továbbiakban: határozat) – az  Mhötv. 141.  § (5)  bekezdésében 
foglaltakon túlmenően – tartalmazza
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a) a határozat végrehajtásával összefüggésben
aa) a bírság teljesítésének határidejét,
ab) a bírság megfizetésének módját és az
ac) önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit;
b) a határozat elleni jogorvoslattal összefüggésben a  jogorvoslat benyújtásának helyét és határidejét, valamint 
az eljáró bíróság megnevezését;
c) a döntést megalapozó tényekkel összefüggésben
ca) a megállapított tényállást és az annak alapjául szolgáló bizonyítékokat,
cb) a bírság kiszabásánál figyelembe vett körülmények kifejtését,
cc) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a határozatot hozták, és
cd) a határozatot hozó hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő utalást;
d) a kiadmányozással összefüggésben
da) a döntéshozatal helyét és idejét,
db) a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását,
dc) a döntés kiadmányozójának nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával és
dd) a döntés kiadmányozójának aláírását és
de) hivatalos bélyegzőlenyomatát.”

6. §  Az R.
a) 2.  § (2)  bekezdésében a „bekezdésben” szövegrész helyébe a „bekezdésben és a  15.  § (5)  bekezdésében” 

szöveg,
b) 3. alcímében az  „információkérési joga” szövegrész helyébe az  „információkérési és javaslattételi joga” szöveg,
c) 7. alcímében a  „képviselő-testület” szövegrész helyébe a  „képviselő-testület és a társulási tanács” szöveg,
d) 10. § (1) bekezdésében az  „önkormányzat” szövegrész helyébe az  „önkormányzat, illetve a társulás” szöveg,
e) 16. § (3) bekezdésében a  „Kormány” szövegrész helyébe az  „a Kormány” szöveg
lép.

7. § (1) Ez a rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti az R. 10. § (1) bekezdésében a „képviselő-testület általi” szövegrész.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 128/2013. (IV. 30.) Korm. rendelete
az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5/A. §-a a következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A hitelintézet a  (2) bekezdés szerinti megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé 
alakító − a  támogatott személy aláírását nem tartalmazó − szerződést, annak létrejöttét követő legfeljebb 
10  napon belül megküldi a  támogatott személy és a  Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye 
szerint illetékes területi szerve részére. A Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes 
területi szerve határozattal megállapítja a  megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé 
alakító szerződés létrejöttét, majd a  határozat jogerőre emelkedését követően megkeresi a  támogatott lakás 
fekvése szerint illetékes járási földhivatalt a  támogatási összegnek megfelelő, államot megillető jelzálogjog, 
valamint az  azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom támogatott lakásra történő bejegyeztetése iránt. 
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A  Kincstárnak a  támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve az  államot 
megillető jelzálogjog, valamint az  azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről a  megelőlegező 
kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés létrejöttét megállapító jogerős határozat 
megküldésével egyidejűleg értesíti a hitelintézetet. A hitelintézet a Kincstár értesítésének kézhezvételét követő havi 
elszámolásában jogosult a megelőlegező kölcsön és az 5/B. § (3) bekezdése szerinti időpontot követően az államot 
megillető jelzálogjog, illetve az  azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséig felmerült, támogatott 
személyt terhelő kamat és költség összegének igénylésére.”

2. §  Az R1. 18. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:]
„n) a gyermek 24.  § (5)  bekezdés d)  pontja szerinti fogyatékosságát vagy többszörös és összetett betegségét 
a  magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) 
ESZCSM rendelet 3. melléklete szerinti igazolással.”

3. § (1) Az R1. 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  2009. július 1-jét megelőzően hatályos jogszabályok alapján a  fiatal házaspár kérelmére a  születendő 
gyermekre tekintettel a  kedvezményt a  hitelintézet önálló kölcsönként előlegezte meg, és a  gyermek azért nem 
születik meg, mert
a) a házastársak egyike elhunyt, vagy
b) a gyermek megszületését a  házastársak egyikének megváltozott munkaképességű személlyé válása 
következtében nem vállalták,
c) a gyermek a terhesség 24. betöltött hetét követően halva születik, vagy
d) a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. mellékletében K), L), M) vagy N) 1. betű- és számjellel megjelölt fogyatékossága 
fennáll, vagy P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegségben szenved, és többszörös és összetett 
betegségei közül legalább az egyik K), L), M) vagy N) 1. betű- és számjellel megjelölt fogyatékosság,
a folyósító hitelintézethez benyújtott − az  a)–d)  pontban foglaltak igazolását is tartalmazó − kérelemre 
a  gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni és a  hitelintézettel a  kedvezményre kötött támogatási szerződés 
alapján az  ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot és elidegenítési-terhelési tilalmat kell bejegyezni az  állam 
javára. A  kérelmet az  a)–c)  pontban foglalt események bekövetkezésétől számított 90. napig, vagy a  d)  pont 
esetén az  igazolás kiállításától számított 60 napon belül, de legfeljebb a  megelőlegezésről szóló szerződésben 
vállalt határidő leteltéig lehet benyújtani. Ha az  igénylő az  igazolást az  a)–c)  pontban meghatározott esemény 
bekövetkeztétől számított 90 napon belül nem nyújtja be, a  hivatkozott események bejelentésétől számított 
60  napon belül a  hitelintézeten keresztül köteles visszafizetni az  események bekövetkezése és a  bejelentés 
időpontja közötti időtartam alatt az  állam által kifizetett kamatot, költséget és kamattámogatást. Ha a  d)  pont 
szerinti esetben a  fiatal házaspár nem él az  e  bekezdés szerinti kérelem benyújtásának lehetőségével és a  vállalt 
második gyermek a  megelőlegezésről szóló szerződésben vállalt határidő lejártáig − az  5/A.  § (5)  bekezdésében 
foglaltakat figyelembe véve − nem születik meg, az 5/A. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadóak.”

 (2) Az R1. 24. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5)  bekezdés d)  pontja szerinti esetben az  igénylő házaspár a  kérelem benyújtásával egyidejűleg teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a  megelőlegezés időtartamából hátralévő 
időszak alatt születő első gyermeke után az  5.  § (7)  bekezdése szerinti később született gyermek után járó 
kedvezményt nem veszi igénybe.”

4. §  Az R1. a következő 50. §-sal egészül ki:
„50. § Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 128/2013. (IV. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.)
a) 1. § (1) bekezdésével megállapított 5/A. § (2a) bekezdését és 5. § 4. pontjával megállapított 5/A. § (2) bekezdését 
a  Módr. hatálybalépését megelőzően benyújtott azon támogatási kérelmekre is alkalmazni kell, melyeknél 
a szerződéskötési kötelezettség beálltára még nem került sor,
b) 3.  §-ával megállapított 24.  § (5) és (5a)  bekezdését a  Módr4. hatálybalépését megelőzően benyújtott azon 
kérelmekre is alkalmazni kell, melyek tekintetében a  vállalt gyermek megszületésére előírt határidő a  Módr4. 
hatálybalépésének időpontjában még nem járt le,
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c) 5.  § 8. és 9.  pontjával megállapított 18.  § (13) és (14)  bekezdését a  Módr4. hatálybalépését követően 
hitelintézethez benyújtott igazolási kérelmekre kell alkalmazni,
d) 5.  § 1.  pontjával megállapított 1.  § (4)  bekezdés 9.  pontját, 5.  § 2.  pontjával megállapított 1.  § (4)  bekezdés 
10. pontját, 5. § 3. pontjával megállapított 2. § (3) bekezdését, 5. § 5. pontjával megállapított 5/A. § (5) bekezdését, 
5.  § 7.  pontjával megállapított 17.  § (4)  bekezdését, 5.  § 10.  pontjával megállapított 19.  § (3)  bekezdését, 5.  § 
11.  pontjával megállapított 19.  § (8)  bekezdését, 5.  § 12.  pontjával megállapított 20.  § (1)  bekezdését, 5.  § 
13.  pontjával megállapított 20.  § (8)  bekezdés c) és d)  pontját, 5.  § 14.  pontjával megállapított 21.  § (1)  bekezdés 
a)  pontját, 5.  § 18.  pontjával megállapított 21.  § (11)  bekezdés b)  pontját, 5.  § 20.  pontjával megállapított 21.  § 
(12)  bekezdés b)  pontját, 5.  § 21.  pontjával megállapított 21/A.  § (9)  bekezdés a)  pont ab)  alpontját és 5.  § 
22.  pontjával megállapított 21/C.  § (2)  bekezdését a  2013. január 1-jét követően befejezett építkezésekre is 
alkalmazni kell.”

5. §  Az R1.
1. 1.  § (4)  bekezdés 9.  pontjában a  „használatbavételi vagy fennmaradási engedély köteles” szövegrész 

helyébe a „használatbavételi engedély, fennmaradási engedély vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó 
használatbavétel tudomásulvételi eljárásra köteles”,

2. 1.  § (4)  bekezdés 10.  pontjában az „a  használatbavételi vagy fennmaradási engedély kiadását követően” 
szövegrész helyébe az „a használatbavételi vagy a fennmaradási engedély kiadását vagy a használatbavétel 
tudomásulvételét követően”,

3. 2.  § (3)  bekezdésében az  „engedélyben” szövegrész helyébe az  „engedélyben vagy a  használatbavétel 
tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványban”,

4. 5/A.  § (2)  bekezdésében a  „16. napon létrejön” szövegrész helyébe a  „16. napon a  támogatott személy 
nyilatkozattételének elmulasztásával megvalósuló ráutaló magatartásával létrejön”,

5. 5/A.  § (5)  bekezdésében az „a  használatbavételi engedély kiadásának napjától” szövegrész helyébe az 
„a  használatbavételi engedély kiadásának vagy a  használatbavétel tudomásulvételének napjától”, az 
„A  használatbavételi engedélyt az  igénylő házaspár annak kiadását követő 15 napon belül” szövegrész 
helyébe az „A  használatbavételi engedélyt vagy a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági 
bizonyítványt az  igénylő házaspár annak kiadását követő 15 napon belül, de legkésőbb a  használatbavétel 
tudomásulvételét követő 30 napon belül”,

6. 5/B.  § (2) és (3)  bekezdésében a „kincstári tájékoztatást” szövegrész helyébe a „kincstári tájékoztatást vagy 
az igénylő házaspárnak a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó bejelentését”,

7. 17.  § (4)  bekezdésében a  „használatbavételi engedéllyel még be nem fejezett” szövegrész helyébe 
a „használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal 
nem rendelkező”,

8. 18.  § (13)  bekezdésében a „Ha az  igénylést a  hitelintézet elutasítja” szövegrész helyébe a „Ha az  igénylést, 
vagy a gyermekvállalás nem teljesítésének 24. § (5) bekezdése vagy 5/A. § (11) bekezdése szerinti igazolását 
a hitelintézet elutasítja”,

9. 18.  § (14)  bekezdésében az  „az igénylő a  kérelem hitelintézethez történő benyújtásakor” szövegrész 
helyébe az „az igénylő a kérelem, vagy a 24. § (5) bekezdése vagy az 5/A. § (11) bekezdése szerinti igazolás 
hitelintézethez történő benyújtásakor”,

10. 19.  § (3)  bekezdésében a „használatbavételi engedéllyel rendelkező” szövegrész helyébe „használatbavételi 
engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező”,

11. 19.  § (8)  bekezdésében az „a  használatbavételi engedély kiadása évének” szövegrész helyébe az 
„a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele évének”,

12. 20. § (1) bekezdésében a „használatbavételi engedély kiadása előtt” szövegrész helyébe a „használatbavételi 
engedély kiadása vagy a  használatbavétel tudomásulvétele előtt”, a  „ha ilyen engedély beszerzése nem 
kötelező” szövegrész helyébe a  „ha az  építési munka nem használatbavételi engedély vagy hatósági 
bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi eljárásra köteles”,

13. 20. § (8) bekezdés c) és d) pontjában az „a használatbavételi engedély megszerzése előtt” szövegrész helyébe 
az „a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt”,

14. 21.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „a  használatbavételi engedély megadását” szövegrész helyébe 
„a használatbavételi engedély megadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét”,

15. 21.  § (5)  bekezdésében az „a  lakás tulajdonosa” szövegrész helyébe az „a  támogatott személy”, az „a  lakás 
tulajdonosát” szövegrész helyébe az „a támogatott személyt”,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 71. szám 50699

16. 21.  § (6)  bekezdésében és 21/A.  § (1)  bekezdésében az „a  lakás tulajdonosa” szövegrész helyébe az 
„a támogatott személy”,

17. 21. § (11) bekezdésében a „60 napon belül” szövegrész helyébe a „60 napon belül − a 21/A. § (9) bekezdés 
b) pontjában foglaltak figyelembevételével −”,

18. 21.  § (11)  bekezdés b)  pontjában a  „csereszerződés vagy használatbavételi engedély bemutatásával” 
szövegrész helyébe a „csereszerződés, használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét 
igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával”,

19. 21. § (12) bekezdésében a „legfeljebb 1 naptári évvel megelőzően” szövegrész helyébe a „legfeljebb 1 naptári 
évvel megelőzően − a 21/A. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével −”,

20. 21.  § (12)  bekezdés b)  pontjában az „adásvételi szerződés vagy használatbavételi engedély bemutatásával” 
szövegrész helyébe az  „adásvételi szerződés, használatbavételi engedély vagy a  használatbavétel 
tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával”,

21. 21/A.  § (9)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában az „a  használatbavételi engedély bemutatásával” szövegrész 
helyébe az „a  használatbavételi engedély vagy a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági 
bizonyítvány bemutatásával”,

22. 21/C.  § (2)  bekezdésében az „a  használatbavételi engedély megadását” szövegrész helyébe az 
„a használatbavételi engedély megadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét”,

23. 24.  § (6)  bekezdésében az „A  Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, valamint az  elidegenítési és terhelési 
tilalom bejegyeztetését a támogatást folyósító hitelintézet kérelmezi.” szövegrész helyébe az „Az állam javára 
szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetését − az 5/A. § (2a) bekezdésében 
foglalt kivétellel − a támogatást folyósító hitelintézet kérelmezi.”

szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti az R1. 5/A. § (2) bekezdésében az „– amennyiben a támogatott személy a hitelintézetnél a szerződés 
létrejötte ellen nem emel kifogást –”, valamint az  „és a  hitelintézet a  Magyar Állam javára szóló jelzálogjogot 
valamint elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti” szövegrész.

2. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„5. támogatott személy: aki
a) az e rendelet szerinti személyi és egyéb feltételeknek megfelel és ezek alapján a hitelintézettel a kamattámogatás 
nyújtására szerződést köt, vagy
b) a támogatást igénylő házastársa vagy bejegyzett élettársa, kivéve ha a kérelem benyújtását megelőzően kötött 
vagyonjogi szerződés alapján a kamattámogatás igénybevételével érintett lakás a felek egyikének különvagyonába 
tartozik és ezt a hitelintézet részére a vagyonjogi szerződés bemutatásával igazolják,”

 (2) Az R2. 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből kamattámogatást igényelhet:
a) a magyar állampolgár,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország 
területén gyakorolja, és a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
c) a harmadik országbeli állampolgár, ha a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
d) a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak 
alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, vagy
e) menekült vagy oltalmazott, ha a  menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott 
jogállással rendelkezik.”
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8. §  Az R2. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 128/2013. (IV. 30.) 
Korm. rendelet 9. § a) pontjával megállapított 1. § (2) bekezdés 1. pont a) alpontját, 9. § b) pontjával megállapított 
2.  § (4)  bekezdését, 9.  § c)  pontjával megállapított 2.  § (11)  bekezdés a)  pontját, 9.  § d)  pontjával megállapított 
6. § (3) bekezdését, 9. § e) pontjával megállapított 6. § (7) bekezdés c) és d) pontját, 9. § f ) pontjával megállapított 
7.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontját, 9.  § g)  pontjával megállapított 7.  § (2)  bekezdését és 9.  § h)  pontjával 
megállapított 7. § (8) bekezdését a 2013. január 1-jét követően befejezett építkezésekre is alkalmazni kell.”

9. §  Az R2.
a) 1.  § (2)  bekezdés 1.  pont a)  alpontjában a  „használatbavételi- vagy fennmaradási-engedély köteles” 

szövegrész helyébe a „használatbavételi engedély, fennmaradási engedély vagy hatósági bizonyítvánnyal 
igazolandó használatbavétel tudomásulvételi eljárásra köteles”,

b) 2.  § (4)  bekezdésében az  „engedélyben” szövegrész helyébe az  „engedélyben vagy a  használatbavétel 
tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványban”,

c) 2.  § (11)  bekezdés a)  pontjában az „a  használatbavételi engedély kiadásától” szövegrész helyébe az 
„a használatbavételi engedély kiadásától vagy a használatbavétel tudomásulvételétől”,

d) 6.  § (3)  bekezdésében a „használatbavételi engedély kiadása előtt” szövegrész helyébe a „használatbavételi 
engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt”,

e) 6. § (7) bekezdés c) és d) pontjában az „a használatbavételi engedély megszerzése előtt” szövegrész helyébe 
az „a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt”,

f ) 7. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „használatbavételi engedéllyel még be nem fejezett” szövegrész 
helyébe a  „használatbavételi engedéllyel vagy a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági 
bizonyítvánnyal nem rendelkező”,

g) 7.  § (2)  bekezdésében a „használatbavételi engedéllyel rendelkező” szövegrész helyébe „használatbavételi 
engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező”,

h) 7.  § (8)  bekezdésében az „a  használatbavételi engedély kiadása évének” szövegrész helyébe az 
„a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele évének”

szöveg lép.

3. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R3.) 3.  §-a a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló 
hatósági bizonyítvánnyal rendelkező vagy nem rendelkező lakás esetén az (1) bekezdés h) pont ha) alpontja szerinti 
számla benyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető.”

11. § (1) Az R3. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Új lakás építése esetén, ha a  felépült lakás energetikai minősítési osztálya kedvezőbb a  3.  § (1)  bekezdés 
f )  pont fa)  alpontja szerinti nyilatkozatban vállalt energetikai minősítési osztálynál, a  támogatott személy 
az  energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési osztály szerinti lakásépítési támogatásra jogosult. 
A hitelintézet a  lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, írásban módosítja, 
melyről a támogatott személyt és a Kincstárt írásban értesíti. A Kincstár határozatban intézkedik a 3. § (1) bekezdés 
f )  pont fa)  alpontja meghatározott energetikai számítás szerinti, tervezett energetikai minősítési osztálynak 
megfelelő támogatási összeg visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak 
a töröltetése iránt, továbbá az e bekezdés szerinti támogatási összegnek megfelelő, államot megillető jelzálogjog, 
valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom támogatott lakásra a törölt jelzálogjog ranghelyén történő 
bejegyeztetése iránt.”

 (2) Az R3. 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (6)  bekezdésben meghatározott esetben az  energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési 
osztály és a  3.  § (1)  bekezdés f )  pont fa)  alpontja szerinti nyilatkozatban vállalt energetikai minősítési osztály 
szerinti lakásépítési támogatás különbözete, lakás vásárlása esetén a  vételár, építés esetén az  építési költségek 
megfizetéséhez igényelt, a  kérelem benyújtásának időpontjában fel nem mondott hitelintézeti kölcsöntartozás 
csökkentésére használható fel. Ha a  támogatott személy az  e  bekezdés szerinti hitelintézeti kölcsönnel nem 
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rendelkezik, a  hitelintézet az  energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési osztály és a  3.  § (1)  bekezdés 
f )  pont fa)  alpontja szerinti nyilatkozatban vállalt energetikai minősítési osztály szerinti lakásépítési támogatás 
különbözetét a támogatott személy fizetési számlájára teljesíti.”

12. §  Az R3. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az  igénylő a  (2)  bekezdés szerinti határidőn belül nem él a  lakásépítési támogatás igénylésének 
lehetőségével, arra a határidő lejártát követően már nem tarthat igényt.”

13. §  Az R3. a következő 22. §-sal egészül ki:
„22.  § Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 128/2013. (IV. 30.) 
Korm. rendelet 14. § 1. pontjával megállapított 1. § (1) bekezdés 8. pont a) alpontját, 14. § 2. pontjával megállapított 
2. § (1) bekezdés b) pontját, 14. § 3. pontjával megállapított 3. § (1) bekezdés f ) pont fb) alpontját, 14. § 4. pontjával 
megállapított 3.  § (1)  bekezdés h)  pont hb)  alpontját, 14.  § 6.  pontjával megállapított 3.  § (4)  bekezdését, 14.  § 
7. pontjával megállapított 3. § (5) bekezdését, 14. § 8. pontjával megállapított 3. § (6) bekezdését, 14. § 9. pontjával 
megállapított 4.  § (5)  bekezdését, 14.  § 10.  pontjával megállapított 6.  § (2)  bekezdését, 14.  § 11.  pontjával 
megállapított 9.  § (2)  bekezdését, 14.  § 14.  pontjával megállapított 12.  § (6)  bekezdését, 14.  § 15.  pontjával 
megállapított 13. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontját, 14. § 16. pontjával megállapított 13. § (2) bekezdését, 14. § 
17.  pontjával megállapított 13.  § (5)  bekezdés c)  pontját, 14.  § 18.  pontjával megállapított 14.  § (1)  bekezdés 
a) pontját, 14. § 21. pontjával megállapított 15. § (8) bekezdés a) pont ab) alpontját, 14. § 22. pontjával megállapított 
15.  § (12)  bekezdés b)  pontjában és 14.  § 23.  pontjával megállapított 15.  § (13)  bekezdés b)  pontját a  2013. 
január 1-jét követően befejezett építkezésekre is alkalmazni kell.”

14. §  Az R3.
1. 1.  § (1)  bekezdés 8.  pont a)  alpontjában a  „használatbavételi engedély köteles” szövegrész helyébe 

a „használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi eljárásra 
köteles”,

2. 2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „használatbavételi engedéllyel rendelkező” szövegrész helyébe 
a „használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal 
rendelkező”,

3. 3. § (1) bekezdés f ) pont fb) alpontjában az „a használatbavételi engedély megszerzését” szövegrész helyébe 
az „a használatbavételi engedély megszerzését vagy a használatbavétel tudomásulvételét”,

4. 3.  § (1)  bekezdés h)  pont hb)  alpontjában az „a  használatbavételi engedélyt” szövegrész helyébe az 
„a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt”,

5. 3.  § (1)  bekezdés i)  pont id)  alpontjában az  „az eladó – a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 
törvényben meghatározott – fizetési számlájára” szövegrész helyébe az  „az eladó által megjelölt 
– a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi 
intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára”,

6. 3.  § (4)  bekezdésében az „az építési és használatbavételi engedélyben” szövegrész helyébe az „az építési 
engedélyben és a használatbavételi engedélyben vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági 
bizonyítványban”,

7. 3.  § (5)  bekezdésében a „használatbavételi engedéllyel rendelkező” szövegrész helyébe „használatbavételi 
engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező”,

8. 3.  § (6)  bekezdésében a „használatbavételi engedéllyel” szövegrész helyébe „használatbavételi engedéllyel 
vagy a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal”, az „a  használatbavételi 
engedély megszerzése előtt” szövegrész helyébe az „a  használatbavételi engedély megszerzése vagy 
a használatbavétel tudomásulvétele előtt”,

9. 4. § (5) bekezdésében az „a használatbavételi engedély kiadásától” szövegrész helyébe az „a használatbavételi 
engedély kiadásától vagy a használatbavétel tudomásulvételétől”,

10. 6.  § (2)  bekezdésében az „a  használatbavételi engedély kiadásának napjától” szövegrész helyébe az 
„a  használatbavételi engedély kiadásának vagy a  használatbavétel tudomásulvételének napjától”, az 
„A használatbavételi engedélyt a fiatal házaspár annak kiadását követő 30 napon belül” szövegrész helyébe 
„A  használatbavételi engedélyt vagy a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt 
a fiatal házaspár annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét 
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követő 45 napon belül”, az „a  használatbavételi engedélyre” szövegrész helyébe az „a  használatbavételi 
engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványra”,

11. 9.  § (2)  bekezdésében az „a  használatbavételi engedély kiadása előtt” szövegrész helyébe az 
„a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt”,

12. 10.  § (9)  bekezdésében az „a  Kincstárnak a  támogatott személy lakóhelye szerint illetékes területi szerve” 
szövegrész helyébe az „a  Kincstárnak a  támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes 
területi szerve”,

13. 11. § (2) bekezdésében az „az 5. § (1) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe az „az 5. § (3) bekezdésében”,
14. 12.  § (6)  bekezdésében az „a  használatbavételi engedély kiadása évének” szövegrész helyébe az 

„a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele évének”,
15. 13.  § (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában az „a  használatbavételi engedély kiadását követően” szövegrész 

helyébe az „a  használatbavételi engedély vagy a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági 
bizonyítvány kiadását követően”,

16. 13.  § (2)  bekezdésében az „a  használatbavételi engedély bemutatását” szövegrész helyébe az 
„a  használatbavételi engedély vagy a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány 
bemutatását”,

17. 13. § (5) bekezdés c) pontjában az „a használatbavételi engedély megszerzése előtt” szövegrész helyébe az 
„a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt”,

18. 14.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „a  használatbavételi engedély megadását” szövegrész helyébe az 
„a használatbavételi engedély megadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét”,

19. 15. § (1) bekezdésében az „a tulajdonos” szövegrész helyébe az „a támogatott személy”,
20. 15. § (6) bekezdésében az „a felfüggesztés megszüntetését követően 15 napon belül” szövegrész helyébe az 

„a felfüggesztés megszüntetéséről szóló határozatának jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül”,
21. 15.  § (8)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában az „a  használatbavételi engedély bemutatásával” szövegrész 

helyébe az „a  használatbavételi engedély vagy a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági 
bizonyítvány bemutatásával”,

22. 15.  § (12)  bekezdés b)  pontjában a  „csereszerződés vagy használatbavételi engedély bemutatásával” 
szövegrész helyébe a „csereszerződés, használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét 
igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával”,

23. 15.  § (13)  bekezdés b)  pontjában az „adásvételi szerződés vagy használatbavételi engedély bemutatásával” 
szövegrész helyébe az  „adásvételi szerződés, használatbavételi engedély vagy a  használatbavétel 
tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával”,

24. 16.  § (4)  bekezdésében az „a  lakás tulajdonosa” szövegrész helyébe az „a  támogatott személy”, az „a  lakás 
tulajdonosát” szövegrész helyébe az „a támogatott személyt”,

25. 16. § (5) bekezdésében az „a lakás tulajdonosa” szövegrész helyébe az „a támogatott személy”
szöveg lép.

15. §  Hatályát veszti az R3.
a) 3. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „egy” szövegrész,
b) 7. § (6) bekezdése,
c) 7. § (7) bekezdésében az „és a (6)” szövegrész és
d) 9. § (2) bekezdésében a „jogvesztő” szövegrész.

4. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

16. §  Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R4.) 1.  § 
(1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„14. támogatott személy: aki
a) az e  rendelet szerinti személyi és egyéb feltételeknek megfelel, és ezek alapján a  hitelintézettel 
az otthonteremtési kamattámogatás nyújtására szerződést köt, vagy
b) a támogatást igénylő házastársa vagy bejegyzett élettársa, kivéve ha a kérelem benyújtását megelőzően kötött 
vagyonjogi szerződés alapján a kamattámogatás igénybevételével érintett lakás a felek egyikének különvagyonába 
tartozik, és ezt a hitelintézet részére a vagyonjogi szerződés bemutatásával igazolják;”
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17. § (1) Az R4. 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételének feltétele, hogy)
„g) az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy
ga) − lakás vásárlása esetén − a saját erőnek legfeljebb a telekárat is tartalmazó vételár
gb) − lakáscsere esetén − az  értékkülönbözet saját erőből teljesített összegének legfeljebb a  megszerezni kívánt 
ingatlan értéke
10%-ával csökkentett részét az  eladó által megjelölt − a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben 
meghatározott − fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai 
számlára teljesíti,”

 (2) Az R4. 4. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az (1)  bekezdés a)  pontjában foglaltakat − az  (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja esetében a  hitelcél 
megvalósulásának támogatott személy által történő bejelentését követő 45 napon belül − a  hitelintézet 
a  számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz közvetlen hozzáférést biztosító TAKARNET rendszerből 
elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezésével ellenőrzi.”

18. §  Az R4. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Hatósági árverésen vásárolt használatbavételi engedéllyel vagy a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló 
hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy nem rendelkező lakás esetén az (1) bekezdés szerinti számla benyújtási 
kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető.”

19. §  Az R4. 15/A. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha az 5. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti otthonteremtési kamattámogatás esetén]
„d) a támogatott személy a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, valamint b) és i) pontja szerinti kötelezettségének 
nem tesz eleget”
[az otthonteremtési kamattámogatást a  hitelintézet visszavonja, és a  támogatott személy a  már igénybevett 
kamattámogatást az  igénybevétel napjától esedékes, a  Ptk. 232.  § (3)  bekezdése szerint számított kamatokkal együtt 
köteles a  hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a  támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem 
tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a Kincstárat és megküldi az ügy iratait.]

20. §  Az R4. a következő 20. §-sal egészül ki:
„20.  § Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 128/2013. (IV. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.)
a) 17.  § (1)  bekezdésével megállapított 4.  § (1)  bekezdés g)  pontját, valamint 21.  § g)  pontjával megállapított 
6.  § (1)  bekezdés a)  pontját − a  Kincstár vagy bíróság által jogerősen elbírált esetek kivételével − a  Módr4. 
hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmekre is alkalmazni kell,
b) 21.  § a)  pontjával megállapított 1.  § (1)  bekezdés 5.  pontját, 21.  § c)  pontjával megállapított 4.  § (1)  bekezdés 
k)  pont kb)  alpontját, 21.  § e)  pontjával megállapított 4.  § (8)  bekezdését, 21.  § f )  pontjával megállapított 5.  § 
(1) bekezdés b) pontját, 21. § i) pontjával megállapított 12. § (3) bekezdés b) pontját, 21. § j) pontjával megállapított 
14.  § (1)  bekezdés l)  pontját és 21.  § k)  pontjával megállapított 15/A.  § c)  pontját a  2013. január 1-jét követően 
befejezett építkezésekre is alkalmazni kell.”

21. §  Az R4.
a) 1.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában az „a  használatbavételi engedéllyel rendelkező” szövegrész helyébe az 

„a használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal 
rendelkező”,

b) 1.  § (1)  bekezdés 17.  pontjában az  „az országos településrendezési és építési követelményekről szóló” 
szövegrész helyébe az „− a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével − az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló”,

c) 4. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában a „használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező” szövegrész 
helyébe a  „használatbavételi engedéllyel vagy a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági 
bizonyítvánnyal még nem rendelkező”,

d) 4. § (1b) bekezdésében az „Az (1b) bekezdés” szövegrész helyébe az „Az (1a) bekezdés”,
e) 4. § (8) bekezdésében az „a használatbavételi engedély kiadása” szövegrész helyébe az „a használatbavételi 

engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele”,
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f ) 5.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „használatbavételi engedélyt nem adtak ki” szövegrész helyébe 
a „használatbavételi engedélyt nem adtak ki vagy a használatbavétel tudomásulvételére még nem került sor”,

g) 6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „új lakás építése esetén annak hitelintézet által elfogadott, általános 
forgalmi adó összegét tartalmazó bekerülési költsége” szövegrész helyébe az „új lakás építése esetén annak 
hitelintézet által elfogadott, általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott bekerülési költsége”,

h) 10.  § (4)  bekezdésében az „A  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti otthonteremtési kamattámogatás mértéke” 
szövegrész helyébe „A 3.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti otthonteremtési kamattámogatás esetén 
a kamattámogatás (2) bekezdés b) pontja szerinti mértéke”,

i) 12.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az „a  használatbavételi engedély kiadása előtt” szövegrész helyébe az 
„a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt”,

j) 14.  § (1)  bekezdés l)  pontjában az „a  jogerős használatbavételi engedély” szövegrész helyébe az „a  jogerős 
használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány”,

k) 15/A.  § c)  pontjában „a használatbavételi engedély megszerzése előtt” szövegrész helyébe az 
„a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt”

szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

22. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 129/2013. (IV. 30.) Korm. rendelete
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról

A Kormány a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 9.  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a  továbbiakban: R.) 20.  § 
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) „Gyermekszállítás” (160/a. ábra): a  gyermekeket szállító autóbusz vagy az  iskolabusz elején és hátulján 
elhelyezett legalább 40x40 cm méretű fényt kibocsátó vagy megvilágított tábla az  álló jármű környezetében 
gyermekek közlekedésére figyelmeztet. Az így megjelölt
a) úttesten álló autóbuszt – a gyermekek be- és kiszállásának az autóbusz mindkét oldali első és hátsó irányjelzőjének 
egyidejű működtetésével jelzett időtartamában – kikerülni, és
b) autóbusz mellett – a párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úttesten – elhaladni
tilos.”

2. §  Az R. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Lakott területen belül a járművek vezetői kötelesek az elindulási szándékot jelző, menetrend szerint közlekedő 
autóbusznak, trolibusznak, az  iskolabusznak és a  gyermekeket szállító autóbusznak a  megállóhelyről való 
elindulását (a  jobb szélső forgalmi sávba való besorolását) – ha ez hirtelen fékezés nélkül megtehető – lassítással, 
szükség esetén megállással is lehetővé tenni. Az autóbusz, az iskolabusz, a gyermekeket szállító autóbusz, valamint 
a trolibusz vezetője azonban ilyen esetben is csak akkor indulhat el, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről.”

3. §  Az R. 26. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  16.  § (1)  bekezdés q)  pontjában meghatározott jelzőtábla (84. ábra) alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtáblán 
megjelölt távolságon belül – ha a közúti jelzésekből más nem következik – legfeljebb 30 km/óra sebességgel szabad 
közlekedni.”
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4. §  Az R. 39/A. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Lakó-pihenő övezetbe – a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő területre – 
csak a következő járművek hajthatnak be:)
„g) a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője.”

5. § (1) Az R. 40. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tilos megállni:)
„i) autóbuszöbölben, kivéve
ia) a kijelölt megállóhelyen megálló autóbuszt (trolibuszt), villamost,
ib) az utasok ki- és beszállásának idejére a személytaxit, a betegszállító gépjárművet, az iskolabuszt és a gyermekeket 
szállító autóbuszt, továbbá
ic) 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló járművet;”

 (2) Az R. 40. § (5) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Tilos megállni:)
„n) autóbusz forgalmi sávban, kivéve
na) a kijelölt megállóhelyen megálló autóbuszt (trolibuszt), villamost,
nb) az utasok ki- és beszállásának idejére a személytaxit, a betegszállító gépjárművet, továbbá
nc) 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló járművet.”

 (3) Az R. 40. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  járdán a  mozgásában korlátozott személy (vagy az  őt szállító jármű vezetője) járművével, a  betegszállító 
gépjármű, az  iskolabusz, a  gyermekeket szállító autóbusz, a  kerékpár, a  kétkerekű segédmotoros kerékpár és 
a  kétkerekű motorkerékpár a  (8)  bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha 
a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.”

6. §  Az R. 48. § (12) bekezdés nyitó szövegrésze és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Iskolabusszal abban az esetben szabad közlekedni, ha:
a) a 20. § (6) bekezdésében meghatározott táblával és „Gyermekszállítás” felirattal megjelölték,”

7. §  Az R. 51/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„51/A. § A 13. § (1) bekezdés g/1. és i/1. pontjában, a 14. § (13) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés e) pontjában, 
a 39/A. § (1) bekezdés g) pontjában, a 40. § (9) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében említett jogosultság azt 
a  mozgásában korlátozott személyt, valamint a  mozgásában korlátozott személyeket szállító jármű vezetőjét illeti 
meg, aki a  mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló kormányrendelet szerint a  parkolási 
igazolványt a járműben elhelyezte.”

8. §  Az R. 1. számú függelék II. fejezete a következő y/1. ponttal egészül ki:
(A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak)
„y/1. Gyermekeket szállító autóbusz: az  y)  pontba nem tartozó, kizárólag gyermekek, tanulók és felnőtt kísérőjük 
szállítására igénybe vett – nem menetrend szerint közlekedő – autóbusz, amelyet a 20. § (6) bekezdésében foglaltak 
szerint a „Gyermekszállítás” táblával, továbbá „Gyermekszállítás” felirattal megjelöltek.”

9. §  Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások miniszterének 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete
a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott 
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának 
és ellenőrzésének részletes szabályairól

Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény 77.  § (2)  bekezdés f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § g)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § p)  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) hátrányos helyzetű település: a  társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve 

az  országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 2013. január 1-jén hatályos melléklete szerinti olyan 
település, amelyet az  R.  melléklete társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak 
vagy az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősít,

b) leghátrányosabb helyzetű település: az  R. 2013. január 1-jén hatályos melléklete szerinti olyan település, 
amelyet az R. melléklete társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak és az országos 
átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősít.

2. § (1) A  települési önkormányzat a  Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény 
3.  melléklet 9.  pontja szerinti költségvetési támogatást (a  továbbiakban: támogatás) a  2013. június 17-étől 
2013. augusztus 30-áig terjedő időszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül a  rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek (a  továbbiakban: rászoruló gyermekek) részére 
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.  törvény 151. § (1) bekezdés g) pontja 
alapján ingyenesen vagy kedvezményesen – biztosított napi egyszeri melegétkeztetéshez használhatja fel, ha 
az  ételt az  alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább harminc százalékának megfelelő 
értékben
a) a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.  törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 3.  § 18. pontja szerinti 

mezőgazdasági őstermelő,
b) a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 

2. § (1) pontja szerinti kistermelő,
c) a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. § i) pontja szerinti családi gazdálkodó, vagy
d) a Tft. 3. § k) pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységet folytató, a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti mikrovállalkozás
[az a)–d)  pontban meghatározottak a  továbbiakban együtt: termelő] által megtermelt vagy előállított 
alapanyagokból biztosítja, vagy önként vállalt önkormányzati feladat körében termelteti.

 (2) A  termelő gazdasága helyének a  támogatást felhasználó települési önkormányzat székhelye szerinti megyében 
(fővárosban), vagy azzal szomszédos megyében (Pest megye esetén a  fővárosban is), vagy a  települési 
önkormányzat székhelyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belül kell 
elhelyezkednie.

 (3) A  támogatás összegének legfeljebb húsz százaléka felhasználható közvetlenül az  (1)  bekezdés szerint biztosított 
melegétkeztetéssel kapcsolatban, az étel előállítási (beszerzési) költségén felül felmerülő költségek fedezésére.
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3. § (1) Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440 forint.
 (2) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

4. § (1) Az  étkeztetés biztosításának időszaka egyes rászoruló gyermekek tekintetében – a  rászoruló gyermek más 
településen történő táborozása vagy más okból való akadályoztatása esetén – a  2.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott időszaknál rövidebb is lehet.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  települési önkormányzat az  étkeztetésbe további, a  6.  § szerinti igénylésnél 
figyelembe nem vett rászoruló gyermeket vonhat be.

 (3) Ha a  települési önkormányzat az  étkeztetést a  3.  § (1)  bekezdésében meghatározottnál alacsonyabb összegből 
biztosítja, a támogatás fennmaradó részéből az étkeztetésbe további, a 6. § szerinti igénylésnél figyelembe nem vett 
rászoruló gyermeket vonhat be.

 (4) Ha az étkeztetés időtartama alatt a gyermek nagykorúvá válik vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága megszűnik, és emiatt az  étkeztetésben a  továbbiakban nem vehet részt, a  települési önkormányzat 
az étkeztetésbe további, a 6. § szerinti igénylésnél figyelembe nem vett rászoruló gyermeket vonhat be.

5. § (1) A  települési önkormányzat a  területén lakóhellyel rendelkező rászoruló gyermekek után a  (2)–(4)  bekezdésben 
foglaltak szerint igényelhet támogatást.

 (2) A  leghátrányosabb helyzetű település települési önkormányzata az  általa a  2–4.  § szerint biztosított 
melegétkeztetésben részesülő valamennyi rászoruló gyermek után saját forrás nélkül igényelheti a támogatást.

 (3) A hátrányos helyzetű település települési önkormányzata
a) az  általa a  2–4.  § szerint biztosított melegétkeztetésben részesülő rászoruló gyermekek legfeljebb ötven 

százaléka után saját forrás nélkül igényelheti a támogatást,
b) az a) pont szerinti létszámon felül annyi rászoruló gyermek után igényelheti a  támogatást, ahány rászoruló 

gyermeknek a 2–4. § szerinti feltételek mellett saját forrásból történő étkeztetését a támogatási kérelmében 
vállalja.

 (4) A (2) és (3) bekezdésbe nem tartozó település települési önkormányzata
a) az általa a 2–4. § szerint biztosított melegétkeztetésben részesülő rászoruló gyermekek legfeljebb huszonöt 

százaléka után saját forrás nélkül igényelheti a támogatást,
b) az a) pont szerinti létszámon felül annyi rászoruló gyermek után igényelheti a  támogatást, ahány rászoruló 

gyermeknek a 2–4. § szerinti feltételek mellett saját forrásból történő étkeztetését a támogatási kérelmében 
vállalja.

 (5) Ha a  rászoruló gyermek nem a  lakóhelye szerinti települési önkormányzat által szervezett nyári 
gyermekétkeztetésben vesz részt, a  lakóhely szerinti települési önkormányzat a  rászoruló gyermekre jutó 
támogatást átadja a nyári gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatnak.

6. § (1) A  település helye szerint illetékes szociális és gyámhivatal (a  továbbiakban: szociális és gyámhivatal) 2013. 
május  3-áig elektronikus levélben felhívja a  települési önkormányzat jegyzőjének és a  gyermekjóléti szolgálatnak 
a figyelmét a nyári gyermekétkeztetéshez igényelhető támogatás lehetőségére.

 (2) A  települési önkormányzat jegyzője – a  gyermekjóléti szolgálat közreműködésével – 2013. május 10-éig felméri 
a nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket.

 (3) A támogatást az 1. melléklet szerinti adatlapnak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 103. § (2) bekezdése alapján a kincstár által üzemeltetett elektronikus 
rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott két eredeti példányának a kincstár települési önkormányzat székhelye 
szerint illetékes területi szervéhez (a  továbbiakban: Igazgatóság) 2013. május 16-áig történő benyújtásával 
lehet igényelni. A  támogatási kérelemhez két eredeti példányban csatolni kell a  települési önkormányzat 7.  § 
(4) bekezdésében vállalt feladatai megvalósítására vonatkozó nyilatkozatát.

 (4) A  benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a  települési önkormányzat az  elektronikus rendszerben 
az  igénylést 2013. május 16-án éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb 2013. május 17-én postára adta. A  határidő 
elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott igénylés érvénytelen.

 (5) A támogatási kérelem hiánypótlására az Igazgatóság legfeljebb háromnapos határidőt biztosít.
 (6) A  felülvizsgált támogatási kérelmek egy példányát az  Igazgatóság postai úton 2013. május 29-éig továbbítja 

a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A kincstár az Igazgatóságok 
által megyénként összesített 1.  melléklet szerinti adatlapokat 2013. május 29-éig elektronikus úton átadja 
a miniszter, valamint az illetékes szociális és gyámhivatal részére.
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7. § (1) A települési önkormányzatot megillető támogatás összegéről a miniszter 2013. június 6-áig dönt.
 (2) Az  e  rendeletben meghatározott feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a  települési önkormányzat által 

a  támogatási kérelmében megjelölt támogatási igény teljes összegének igénybevételére. A  támogatás pontos 
összegét a  miniszter a  beérkező igények, a  rendelkezésre álló forrás, valamint a  (3) és (4)  bekezdésben foglalt 
szempontok figyelembevételével határozza meg.

 (3) Az  e  rendeletben meghatározott feltételeket teljesítő települési önkormányzat részére a  miniszter legalább 
a  települési önkormányzat által a  támogatási kérelmében megjelölt támogatási összeg huszonnégy százalékának 
megfelelő összegű támogatást állapít meg.

 (4) A  (3)  bekezdésben meghatározott összegű támogatásnál magasabb összegű támogatásban részesülhet 
– figyelemmel arra is, hogy leghátrányosabb helyzetű vagy hátrányos helyzetű település települési önkormányzata – 
az a települési önkormányzat, amely a következő feltételek legalább egyikét teljesíti:
a) támogatási kérelmében vállalja, hogy az  étkeztetéshez kapcsolódóan szabadidős programot biztosít 

a gyermekek számára, melynek megvalósulását az elszámolásnál a gyermekjóléti szolgálat igazolja,
b) támogatási kérelmében a  számára az  e  rendeletben meghatározott keretek között nagyobb arányú saját 

forrás biztosítását vállalja.
 (5) Ha a  települési önkormányzat az  általa igényeltnél kisebb összegű támogatásban részesül, az  étkeztetésben részt 

vevő gyermekek számát az  igényelt támogatási összeg csökkentésének mértékével megegyezően arányosan 
csökkentheti.

8. § (1) A miniszter a döntéséről fővárosi, megyei szintű összesítést készít, amelyet 2013. június 10-éig elektronikus levélben 
megküld a  szociális és gyámhivatalnak, elektronikus úton átad a  kincstárnak, valamint utalványozás céljából 
elektronikus úton és papír alapon a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek. Az összesítés tartalmazza
a) a támogatásban részesülő települési önkormányzatok nevét és KSH azonosító kódját,
b) azoknak a  nyári gyermekétkeztetésben részesülő rászoruló gyermekeknek a  tervezett számát, akik után 

az egyes települési önkormányzatoknak támogatást állapítottak meg,
c) a b) pont szerinti gyermekszám és az étkezési napok száma alapján számított adagszámot, és
d) a c) pont szerinti adagszám alapján az egyes települési önkormányzatoknak megítélt támogatás összegét.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti összesítést 2013. június 10-éig a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell 
tenni.

 (3) A  miniszter a  döntésről – a  szociális és gyámhivatalok útján – 2013. június 11-éig értesíti a  támogatási kérelmet 
benyújtó települési önkormányzatokat.

 (4) A  helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2013. június 12-éig rendelkezik a  kincstár felé a  támogatásnak 
a települési önkormányzatok részére történő átutalásáról.

9. § (1) A  települési önkormányzat a  kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzített, onnan kinyomtatott 
2.  melléklet szerinti adatlapon – a  (2)  bekezdés szerinti dokumentációt csatolva – 2013. szeptember 25-éig 
előzetesen beszámol a támogatás felhasználásáról és ennek alapján – ha a támogatás nem került teljes egészében 
felhasználásra – az  Ávr. 102.  §-a szerint a  támogatás módosítására irányuló kérelmet nyújt be az  Igazgatóságnak, 
egyidejűleg visszautalja a  fel nem használt összeget. A  benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha 
a  települési önkormányzat az  elektronikus rendszerben az  előzetes beszámolót és a  kérelmet 2013. szeptember 
25-én éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb 2013. szeptember 26-án postára adta.

 (2) Az előzetes beszámoló részét képezi
a) a  települési önkormányzat intézménye által közvetlenül előállított meleg étel esetén a  támogatás 

felhasználását igazoló, a  települési önkormányzat nevére kiállított számla, felvásárlási jegy és – nem 
közvetlenül a termelőtől történő beszerzés esetén – az a szállítótól származó nyilatkozat, amely igazolja, hogy 
az étel előállításához megvásárolt alapanyag a 2. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel,

b) a támogatás felhasználásával vásárolt meleg készétel esetén a támogatás felhasználását igazoló, a települési 
önkormányzat nevére kiállított számla és az a szállítótól származó nyilatkozat, amely igazolja, hogy a vásárolt 
meleg készétel a 2. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel,

c) abban az  esetben, ha a  települési önkormányzat az  étkeztetést nem közvetlenül maga biztosítja, 
az  étkeztetési feladat átvállalást igazoló dokumentum, valamint a  támogatás felhasználását igazoló, 
a  települési önkormányzat nevére kiállított számla és az  a  szállítótól származó nyilatkozat, amely igazolja, 
hogy az  étel előállításához megvásárolt alapanyag a  2.  § (1) és (2)  bekezdésében foglalt feltételeknek 
megfelel,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 71. szám 50709

d) a  települési önkormányzat nyilatkozata az  étel előállításához szükséges, általa termeltetett alapanyag 
előállítási költségeiről, ha a települési önkormányzat a 2. § (1) bekezdése szerinti feltételt e módon teljesíti,

e) az étkeztetésben való részvételt vagy az étel átvételét igazoló dokumentum, és
f ) a  költségek igazolása, ha a  2.  § (3)  bekezdése alapján a  települési önkormányzat a  támogatást részben 

az étkeztetés kapcsán közvetlenül felmerülő költségek fedezésére használja fel.
 (3) A 2. § (3) bekezdése szerinti támogatási összeg terhére nem számolható el a 7. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt 

szabadidős program szervezésével kapcsolatban felmerült költség.
 (4) Az  5.  § (5)  bekezdése szerinti esetben az  (1)  bekezdés szerinti előzetes beszámolót és kérelmet az  a  települési 

önkormányzat nyújtja be az Igazgatóság felé, amelynek a támogatást folyósították. A támogatást átvevő települési 
önkormányzat 2013. szeptember 9-éig a  támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi dokumentumot 
– beleértve a (2) bekezdés szerinti dokumentumokat is – eljuttatja a támogatást átadó települési önkormányzatnak.

 (5) A  kincstár a  2.  melléklet szerinti adatlapok fővárosi, megyei szintű összesítéséről és az  (1)  bekezdés szerinti 
kérelmekhez csatolt visszafizetés teljesítéséről szóló pénzügyi szolgáltatói igazolások alapján a  települési 
önkormányzatok által ténylegesen visszafizetett támogatási összegről (a  továbbiakban: visszafizetett támogatási 
összeg) 2013. október 25-éig – elektronikus úton – értesíti a minisztert.

 (6) A  miniszter az  (5)  bekezdés szerinti, országosan összesített adatokat tájékoztatásul megküldi a  szociális és 
gyámhivatalnak.

10. § (1) A  feladatra megállapított keretösszeg maradványát és a  visszafizetett támogatási összeget azoknak a  települési 
önkormányzatoknak a támogatására kell fordítani, akik az 5. § (3) bekezdés b) pontja, az 5. § (4) bekezdés b) pontja, 
illetve a 7. § (4) bekezdés b) pontja alapján saját forrás biztosításával szervezték meg a nyári gyermekétkeztetést.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti összegből a települési önkormányzatnak az általa biztosított saját forráshoz vagy annak egy 
részéhez adható utólagosan támogatás.

 (3) A  visszafizetett támogatási összegnek az  (1)  bekezdés szerinti települési önkormányzatok közötti felosztásáról 
a  miniszter a  településen 2013. évben nyári gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek száma alapján 2013. 
november 5-éig dönt. A  döntés során előnyben kell részesíteni a  leghátrányosabb vagy hátrányos helyzetű 
települések települési önkormányzatait. Az országosan keletkező előirányzat-maradványt úgy kell felosztani, hogy 
az  egyes települési önkormányzatoknak járó támogatás összege elérje a  tízezer forintot. A  miniszter a  döntéséről 
haladéktalanul értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert.

 (4) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti utólagos támogatás kifizetéséről – a  miniszter döntése alapján – a  helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter a kincstáron keresztül 2013. november 7-éig gondoskodik.

11. §  A települési önkormányzat a  támogatás felhasználásáról 2013. december 31-ei fordulónappal a  2013.  évi 
zárszámadás keretében és annak rendje szerint számol el.

12. §  A támogatás felhasználását – beleértve a  7.  § (4)  bekezdése szerint vállalt feltételek megvalósítását – a  miniszter, 
a szociális és gyámhivatal, valamint a jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik.

13. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014. december 31-én hatályát veszti.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelethez

Támogatást igénylő adatlap a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetéshez

A B C D E F G H I J K L

Megye neve Települési 

önkormányzat 

neve és 

elektronikus 

elérhetősége

Települési 

önkormányzat 

KSH azonosító 

kódja

A Rendelet 

1. §-a alapján 

leghátrányosabb 

helyzetű (1), 

hátrányos 

helyzetű (2), 

egyéb (3) 

település 

önkormányzata1

A településen 

a támogatási 

kérelem 

benyújtásának 

időpontjában 

nyilvántartott 

rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülő kiskorú 

gyermekek 

száma

A támogatásból 

szociális nyári 

gyermek-

étkeztetésben 

részesülő kiskorú 

gyermekek 

tervezett száma2

Saját forrásból 

(önerőből) 

szociális nyári 

gyermek-

étkeztetésben 

részesülő kiskorú 

gyermekek 

tervezett száma3

Étkeztetési 

napok tervezett 

száma 

(44 és 54 között)

Elvi étkeztetési 

napok száma 

(F és H oszlop 

szorzata)

Igényelt 

támogatási 

összeg forintban 

(I oszlop  

x 440 Ft/nap)

Jelölje X-szel, ha4

vállalja 

a Rendelet 7. § 

(4) bekezdés 

a) pontjában 

foglalt feltételt

vállalja 

a Rendelet 7. § 

(4) bekezdés 

b) pontjában 

foglalt feltételt

Kelt:

P. H.

   polgármester aláírása jegyző aláírása

1  A megfelelő számot írja be.
2  Ha a D oszlop kódja 1-es, legfeljebb az E oszlopban lévő adat;
 ha a D oszlop kódja 2-es, legfeljebb az E oszlopban lévő adat 75%-a;
 ha a D oszlop kódja 3-as, legfeljebb az E oszlopban lévő adat 62,5%-a lehet.
3  Ahány rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek tekintetében, önerőből (saját forrásból) történő finanszírozással vállalja a települési önkormányzat a szociális nyári gyermekétkeztetést.
 1-es kód esetén lehet nulla, de F + G ≤ E;
 2-es kód esetén ha az F oszlop ≤ E oszlop 50%-a, akkor lehet nulla, különben G ≥ F – E oszlop 50%-a, és F + G ≤ E.
 3-as kód esetén ha az F oszlop ≤ E oszlop 25%-a, akkor lehet nulla, különben G ≥ F – E oszlop 25%-a, és F + G ≤ E.
4  A vállalás leírása a támogatást igénylő adatlap mellékletét kell képezze. A  feladat leírása tartalmazza, hogy a települési önkormányzat milyen módon és formában, hány ember közreműködésével tervezi megszervezni 
a szabadidős programokat. A szabadidős programoknak csak a típusát és az időtartamát kell röviden ismertetni. Kérjük, hogy a feladat leírása lehetőség szerint az egy oldal terjedelmet ne haladja meg!
Nagyobb arányú önerő (saját forrás) biztosítása esetén a leírásnak tartalmaznia kell a Rendelet szerint megkívánt, illetve a ténylegesen biztosítandó önerő (saját forrás) mértékét.
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2. melléklet a 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelethez

Előzetes beszámolási adatlap/Elszámolási adatlap a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetésről

1. oldal

A B C D E F

Megye neve Települési önkormányzat neve Települési önkormányzat  

KSH azonosító kódja

A Rendelet 1. §-a alapján 

leghátrányosabb helyzetű (1), 

hátrányos helyzetű (2), egyéb (3) 

település önkormányzata1

A településen a támogatási 

kérelem benyújtásának 

időpontjában nyilvántartott 

rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő kiskorú 

gyermekek száma 

(egyezően a Rendelet 1. melléklet 

E oszlopával)

A szociális nyári 

gyermekétkeztetésben 

a támogatásból részesülő kiskorú 

gyermekek tervezett száma 

(egyezően a Rendelet 1. melléklet 

F oszlopával)

1 A megfelelő számot írja be.
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Előzetes beszámolási adatlap/Elszámolási adatlap a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetésről

2. oldal

G H I J K L M N O

Étkeztetési napok 

tervezett száma 

(egyezően a 

Rendelet 1. melléklet 

H oszlopával)

Elvi étkeztetési napok 

tervezett száma a 

támogatásból 

(egyezően a 

Rendelet 1. melléklet 

I oszlopával)

Nyári étkeztetési 

napok 

tényleges száma 

a támogatásból 

(44 és 54 között)

A támogatásból 

nyári étkeztetésben 

részesülő kiskorú 

gyermekek 

összesített száma2

A támogatásból 

nyári étkeztetésben 

részesülő kiskorú 

gyermekek tényleges 

száma 

(J oszlop osztva az 

I oszloppal)

A támogatásból 

finanszírozható 

nyári étkeztetésben 

részesülő kiskorú 

gyermekek száma3

Kiutalt támogatási 

összeg forintban

Ténylegesen 

felhasznált állami 

támogatás4

Saját forrásból 

(önerőből) nyári 

étkeztetésben 

részesülő kiskorú 

gyermekek 

összesített száma5

2  Az étkeztetés időszaka alatt az egyes napokon támogatásból étkező gyermekek összesített száma. Ebbe a gyerekszámba kell beleszámolni a Rendelet 4. § (3) bekezdése alapján étkeztetett gyermekeket is.
3  Leghátrányosabb helyzetű településnél megegyezik az E oszloppal;
 hátrányos helyzetű településnél E x 0,5 + P, azonban nem lehet több, mint E – P;
 a fenti két kategóriába nem tartozó település esetén E x 0,25 + P, azonban nem lehet több, mint E – P.
 A gyermeklétszámot egy tizedes jegyig történő kerekítéssel kell megállapítani.
4  A ráfordított összeg, de ha J < L x I, akkor legfeljebb J x 440 Ft, különben legfeljebb L x I x 440 Ft.
5  Az étkeztetés időszaka alatt az egyes napokon a települési önkormányzat finanszírozásában (saját forrásból) étkező gyermekek összesített száma.
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Előzetes beszámolási adatlap/Elszámolási adatlap a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetésről

3. oldal

P Q R S T U

Saját forrásból (önerőből) nyári 

étkeztetésben részesülő kiskorú 

gyermekek száma 

(O oszlop osztva I oszloppal)

Jelölje X-szel, ha Másik települési önkormányzat 

részére átadott támogatási összeg 

a Rendelet 5. § (5) bekezdése 

alapján9

Visszafizetendő állami támogatás 

összege10
Az ételt az alapanyag 

megvásárlására fordított 

támogatási összeg legalább 

30%-ának megfelelő értékben 

a Rendelet 2. § (1) és (2) 

bekezdése alapján biztosították6

Biztosították szabadidős 

programok szervezését7

A Rendeletben foglaltaknál 

nagyobb arányú saját forrást 

(önerőt) biztosítottak8

     

Kelt:
P. H.

    polgármester aláírása jegyző aláírása

6 Ennek igazolására a Rendelet 9. § (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott dokumentumokat kell csatolni. Amennyiben a Q oszlopban foglalt feltétel nem teljesült, úgy a támogatás összegét vissza kell fizetni.
7 Csatolni kell a megvalósult feladat leírását, valamint a gyermekjóléti szolgálat igazolását a megvalósulás tekintetében. A feladat leírása tartalmazza, hogy a települési önkormányzat milyen módon és formában, hány ember 
közreműködésével szervezte meg a szabadidős programokat. A szabadidős programoknak csak a típusát és az időtartamát kell röviden ismertetni. Kérjük, hogy a feladat leírása lehetőség szerint az egy oldal terjedelmet ne 
haladja meg!
8 Amennyiben a  támogatás igénylésére szolgáló adatlapon vállalták, hogy nagyobb arányú saját forrást (önerőt) biztosítanak, azonban erre nem került sor, úgy leírást kell csatolni az  elmaradás indokáról. Amennyiben 
a nagyobb arányú saját forrást (önerőt) biztosították, úgy leírásukban tüntessék fel a Rendelet szerint megkívánt, a vállalt, illetve a ténylegesen biztosított saját forrás (önerő) mértékét.
Amennyiben a  támogatás igénylésére szolgáló adatlapon nem vállalták a  nagyobb saját forrás (önerő) biztosítását, azonban erre mégis sor került, úgy leírásukban tüntessék fel a  Rendelet szerint megkívánt, illetve 
a ténylegesen biztosított saját forrás (önerő) mértékét.
Amennyiben a támogatás igénylésére szolgáló adatlapon nem vállalták a nagyobb saját forrás (önerő) biztosítását és valóban nem biztosítottak nagyobb saját forrást (önerőt), úgy leírást nem szükséges csatolni.
9 Az összeget átvevő önkormányzat átvételt és felhasználást tartalmazó igazolása az elszámoló adatlap mellékletét kell, hogy képezze.
10 M oszlop és az N oszlop különbözete. Csak nulla vagy pozitív (visszafizetendő) adat szerepelhet itt! Visszautalás esetén a befizetés igazolásaként az utalásról szóló pénzintézeti terhelési értesítő vagy bankszámlakivonat 
települési önkormányzat által hitelesített másolatát meg kell küldeni az Igazgatóságnak.
Kérjük, az adatlap valamennyi oldalát írják alá és pecsételjék le.
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Az emberi erőforrások minisztere 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási 
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról 
szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (3)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010.  (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A törzskönyvezett gyógyszerek és a  különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási 
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a  befogadás vagy a  támogatás megváltoztatásáról szóló 
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 25. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Azok az  1-es típusú cukorbetegek, akik a  2. számú melléklet 2013. április 30-án hatályos EÜ100 2. és 
EÜ100  3.  pontja alapján nem jogosultak analóg inzulin készítmény alkalmazására, de kórtörténetük alapján 
korábban jogosultak voltak ilyen készítmény alkalmazására, a 2. számú mellékletnek a törzskönyvezett gyógyszerek 
és a  különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának 
szempontjairól és a  befogadás vagy a  támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 
módosításáról szóló 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelettel megállapított EÜ100 2. és EÜ100 3.  pontjában foglalt 
indikációk teljesülése esetén jogosultak analóg inzulin készítmény alkalmazására, függetlenül attól, hogy korábban 
álltak-e legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt.
(11) A 2. számú mellékletnek a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoz-
tatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelettel megállapított 
EÜ100 57. pontját 2013. május 16-ától kell alkalmazni azzal, hogy a 2. számú melléklet EÜ100 57. pontjában felsorolt 
támogatott indikációk tekintetében az  indikációs pont alapján rendelhető készítmény alkalmazására az  a  beteg 
is jogosult, aki 2013. február 1-jétől számítva emelt, indikációhoz kötött támogatással az  adott készítménnyel 
megszakítás nélkül legalább 3 hónapig folyamatosan kezelésben részesült.”

2. §  Hatályát veszti az R. 25. § (11) bekezdése.

3. § (1) Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. május 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § 2013. július 2-án lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelethez

 1. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 2. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal 
inzulinkezelésre szoruló) 1-es vagy 2-es típusú diabetesben szenvedő cukorbeteg részére, amennyiben a beállított 
terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy megfelelő 
életmód-terápia mellett az  étkezés után 60–90 perccel mért posztprandriális vércukorszint érték havonta négy 
alkalommal meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy havonta legalább 3 alkalommal – az orvosi dokumentációban 
feltüntetett – korrekciót igénylő hypoglikaemia jelentkezik.
Három hónapnál rövidebb ideig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg részére, ha legalább 
egy – az  orvosi dokumentációban feltüntetett – súlyos (az elhárításhoz külső segítséget igénylő) hypoglikaemia 
jelentkezik.
2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében a  gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor 
folytatható, ha a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző egy éven belül három – legalább két hónap különbséggel 
mért – HbA1c értéke közül kettő 8,0% alatt van. (A gyógyszer alkalmazása a  HbA1c értéktől függetlenül akkor is 
folytatható, ha a  betegnek legalább egy – az  orvosi dokumentációban feltüntetett – súlyos, az  elhárításhoz külső 
segítséget igénylő hypoglikaemiás eseménye volt.)
A fenti feltételek alapján végzett kezelést követően, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében
– legalább egy évig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal 

inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben a  beállított terápia ellenére megfelelő 
szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy megfelelő életmód-terápia 
mellett az  étkezés után 60–90 perccel mért posztprandriális vércukorszint érték havonta négy alkalommal 
meghaladja a  10,0 mmol/l értéket, vagy havonta legalább 3 alkalommal – az  orvosi dokumentációban 
feltüntetett – korrekciót igénylő hypoglikaemia jelentkezik.

– legalább fél évig az  Eü50 6/d.  pont alapján kezelt cukorbeteg részére, amennyiben a  szakorvosi javaslat 
kiállítását megelőzően legalább két hónap különbséggel mért HbA1c értéke közül kettő 8,0% alatt van.

A kezelés további fenntartására a fenti szabályok vonatkoznak.”
 2. Az  R. 2. számú melléklet EÜ100 2.  pont „SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:” részében a  „6 hónap” 

szövegrész helyébe a „12 hónap” szöveg lép.
 3. Az R. 2. számú melléklet EÜ100 3. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:

„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal 
inzulinkezelésre szoruló) 1-es vagy 2-es típusú diabetesben szenvedő cukorbeteg részére, amennyiben a beállított 
terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy havonta 
legalább 3 alkalommal – az orvosi dokumentációban feltüntetett – korrekciót igénylő hypoglikaemia jelentkezik.
Három hónapnál rövidebb ideig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg részére, ha legalább 
egy – az  orvosi dokumentációban feltüntetett – súlyos (az elhárításhoz külső segítséget igénylő) hypoglikaemia 
jelentkezik.
2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében a  gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor 
folytatható, ha a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző egy éven belül három – legalább két hónap különbséggel 
mért – HbA1c értéke közül kettő 8,0% alatt van. (A gyógyszer alkalmazása a  HbA1c értéktől függetlenül akkor is 
folytatható, ha a  betegnek legalább egy – az  orvosi dokumentációban feltüntetett – súlyos, az  elhárításhoz külső 
segítséget igénylő hypoglikaemiás eseménye volt.)
A fenti feltételek alapján végzett kezelést követően, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében
– legalább egy évig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal 

inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben a  beállított terápia ellenére megfelelő 
szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy havonta legalább 3 alkalommal – 
az orvosi dokumentációban feltüntetett – korrekciót igénylő hypoglikaemia jelentkezik.

– legalább fél évig az  Eü50 6/d.  pont alapján kezelt cukorbeteg részére, amennyiben a  szakorvosi javaslat 
kiállítását megelőzően legalább két hónap különbséggel mért HbA1c értéke közül kettő 8,0% alatt van.

A kezelés további fenntartására a fenti szabályok vonatkoznak.”
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 4. Az  R. 2. számú melléklet EÜ100 3.  pont „SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:” részében a  „6 hónap” 
szövegrész helyébe a „12 hónap” szöveg lép.

 5. Az R. 2. számú melléklete a következő EÜ100 57. ponttal egészül ki:
„EÜ100 57.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Hosszútávú, elsődleges vagy másodlagos megelőzésként folyamatos alvadásgátló kezelés szükségessége esetén, 
legalább 3 hónapos – megszakítás nélküli – Eü90 4/a1., 4/b1. vagy 4/c1. indikációs pont szerinti járóbeteg-ellátás 
keretében történő terápia folytatásaként a kockázat fennállásának idejére
– amennyiben K-vitamin antagonisták adása ellenjavallt vagy K-vitamin antagonisták adása mellett legalább 

grade II. súlyosságú gastrointestinalis vagy hepaticus mellékhatás, vasculitis, cumarin necrosis, blue toe 
syndroma, normális vasforgalmi adatok mellett jelentkező kifejezett hajhullás, INR érték alapján – nem 
túladagolásból adódó – vérzés kialakulása esetén,

– splanchnicus vagy vena hepatica thrombosis esetén,
– malignus daganatban szenvedő beteg részére egyéb járulékos thrombogén tényező (immobilitás, 

kemoterápia, hormonterápia, angiogenezis-gátló, thalidomid vagy lenalinomid kezelés, a  daganat, annak 
áttétje vagy nyirokpangás által okozott érkompresszió) fennállásának időtartamára, valamint korábbi vénás 
thromboembóliás epizódot követően,

– várandósság esetén
– hosszútávú K-vitamin antagonistával végzett kezelés folytatásaként,
– ha az  előzményben provokáló tényező nélkül vagy oestrogen kezelés miatt kialakult vénás 

thromboembolia vagy a várandósság során kialakult vénás thromboembolia szerepel,
– amennyiben a  családi anamnézisben pozitív és ismert homozygota FV Leiden vagy homozygota 

FII G20210A pontmutáció, kombinált örökletes thrombosiskészség, klinikai és laboratóriumi 
definíciónak megfelelő antifoszfolipid betegség van

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS:  JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Belgyógyászat javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Érsebészet javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Hematológia javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Idegsebészet javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Kardiológia javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Klinikai onkológia javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Mellkassebészet javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Szívsebészet javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Szülészet-nőgyógyászat javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Tüdőgyógyászat javasolhat és írhat
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Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat

  SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D689, I260, I269, I48H, I6380, I6760, I749, 
I829, I871, M3110, M3513, M3514, O223, Z298”

2. melléklet a 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelethez

 1. Az  R. 3. számú melléklet EÜ50 6/d.  pont „SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:” részében a „12 hónap” 
szövegrész helyébe a „6 hónap” szöveg lép.

 2. Az  R. 3. számú melléklet EÜ90 4/c1.  pont „A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A  GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS 
MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS:  JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Aneszteziológia- és intenzív terápia javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Arc-, állcsont- és szájsebészet javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Belgyógyászat javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Érsebészet javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Hematológia javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Idegsebészet javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Kardiológia javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Klinikai onkológia javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Mellkassebészet javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Neurológia javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Ortopédia javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Ortopédia és traumatológia javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Sebészet javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Szívsebészet javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Szülészet-nőgyógyászat javasolhat és írhat
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Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Traumatológia javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Tüdőgyógyászat javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg 
gyógyintézet

Urológia javasolhat és írhat

Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat”

 3. Az  R. 3. számú melléklet EÜ90 4/c1.  pont „ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az  összes azonosan kezdődő 
kódot)” részében az „I269, I829, D689” szövegrész helyébe a „D689, I269, I829, Z298” szöveg lép.
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Az emberi erőforrások minisztere 32/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete
a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet 17. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 32/2013. (IV. 30.) EMMI rendelethez
„17. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez

A hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikájának  
és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

 1. Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése
Hepatitis C vírus által okozott idült májgyulladás B1820
Fogalmak:
a) Cirrhosis: az  irányelv szempontjából ide értendők mindazok a  betegek, akiknél szövettani vizsgálattal 

előrehaladott (bridging) fibrosis vagy definitív cirrhosis alakult ki (tehát Metavir és Knodell F3-F4, vagy 
Ishak F4-F5-F6), FibroScan vizsgálattal a  máj stiffness 12 kPa feletti, vagy mindkét előbbi ellenjavallata/
kivitelezhetetlensége/elérhetetlensége esetén más validált nem-invazív vizsgáló módszer (pl. FibroTest, 
ELF teszt) cirrhosisra utal.

b) Prioritási Index: a  májfibrosis mértékén alapuló, a  betegség aktivitását, a  kezelés sikerességének várható 
esélyét és további meghatározott speciális szempontokat is figyelembe vevő, a  HCV-fertőzött betegek 
kezelésbe vonásának szakmailag indokolt sorrendjét meghatározó numerikus érték.

c) PR kettős kezelés: PegIFN+RBV kezelés.
d) PRP hármas kezelés: PegIFN+RBV+PI (boceprevir vagy telaprevir) kezelés.
e) Bevezető (lead-in) kezelés: a PRP hármas kombinációs kezelés bevezetéseként alkalmazott PR kettős kezelés.
f ) STOP-szabály: nem megfelelő vírusválasz miatti korai kezelés-befejezés.
g) Detekciós limit (DL): a HCV-RNS kimutathatóságának határértéke.
h) Nem detektálható HCV: a  HCV-RNS 50 IU/ml-nél nem nagyobb detekciós határú Real-Time PCR módszerrel 

nem mutatható ki.
i) Negatív PCR PRP: a nem detektálható HCV-RNS jelent PCR negativitást.
j) Naiv-nak minősülő beteg: a  finanszírozási eljárásrend szempontjából naiv-nak minősülnek mindazok, akik 

soha nem részesültek kezelésben, akik nem-pegilált IFN±RBV kezelésben részesültek csak, és akik rövidebb, 
mint 12 hétig részesültek PegIFN±RBV kezelésben.

k) Korábban sikertelenül kezelt beteg: a  finanszírozási eljárásrend szempontjából mindazok, akik korábban 
legalább 12 hetes PegIFN+RBV kezelés során nem váltak PCR negatívvá vagy vírusáttörés, illetve relapszus 
volt tapasztalható.

l) Korábbi PR kettős kezelésre null-reagáló beteg: a korábbi PR kezelés során a HCV-RNS szint csökkenése 12 hét 
elteltével nem érte el a 2 log10 nagyságrendet (nem csökkent 1/100-ad részére).

m) Korábbi PR kettős kezelésre részlegesen reagáló beteg: a  korábbi PR kezelés során a  HCV-RNS szint 12 hét 
elteltével legalább 2 log10 mértékben csökkent, de a kezelés alatt mindvégig detektálható maradt.

n) Korábbi PR kettős kezelés alatt vírusáttörést mutató beteg: a korábbi PR kezelés alatt nem detektálható HCV-RNS 
később a kezelés során ismét kimutathatóvá vált.
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o) Korábbi PR kettős kezelés után relabáló beteg: a korábbi PR kezelés befejezésekor a HCV-RNS nem detektálható, 
de a kezelés befejezése után ismét kimutatható.

p) Kiterjesztett rapid vírusválasz PRP hármas kezelés során (eRVR): a kezelés megkezdését követően a HCV-RNS a 4. 
és a 12. héten sem detektálható.

q) Tartós vírusválasz (SVR): a kezelés befejezését követően 24 héttel a HCV-RNS nem mutatható ki.
 2. Kórkép leírása

A hepatitis C vírus (HCV) okozta májgyulladás a  transzfúziós hepatitisek leggyakoribb oka volt. A  világban 
kb. 170  millióra becsülik a  hepatitis C vírussal fertőzöttek számát, mely jelentős pandémiát jelent, mivel ez  az 
össznépesség kb. 3%-a, és ez  ötször nagyobb arányt jelent, mint a  HIV1 vírus elterjedtsége. A  véradók szűrése 
(1992 óta) jelentősen csökkentette az infekció átvitelének gyakoriságát a korábbi 17%-ról a jelenlegi 0,001%-ra, de 
az új esetek megjelenése folyamatos, elsősorban az  intravénásan alkalmazott kábítószerek elterjedtsége, valamint 
az  egyéb parenterális átviteli lehetőségek miatt. A  krónikus hepatitis C vírus fertőzés a  leggyakoribb indikációja 
a  májátültetéseknek. Magyarországon az  első felmérések 1,3%-os incidenciát mutattak, a  2000–2004-es adatok 
0,6–0,8%-os szeropozitivitást mutattak. A szeropozitív személyek 60–90%-ában kimutatható a HCV (PCR pozitívak). 
A hazai fertőzöttek több mint 95%-ánál 1. genotípus (főleg 1b) mutatható ki.
Bizonyos fokozottan veszélyeztetett populációkban az  előfordulás magas: politranszfundáltaknál (hemofiliások 
között) 50–80%, hemodializáltaknál 30–40%, intravénás droghasználók esetében 30–90% a  HCV szeropozitívak 
aránya. A  krónikus májbetegeknél, cirrhosisban és hepatocellularis carcinomában szenvedőknél a  HCV antitest 
pozitivitás igen magas, 20–90%. A  fertőzés forrása a  viraemiás beteg vagy hordozó. Az  intravénás kábítószert 
használók közös tű- és fecskendő használata eredményezi az  érintettek magas HCV-prevalenciáját. A  fertőzés 
eredete a betegek 20–50%-ában nem deríthető ki. HCV pozitivitást jelezhet a cryoglobulinaemia is. A HCV pozitív 
személyek többsége a 45–65 éves korosztályban található.

 2.1. Rizikócsoportot képeznek továbbá
 2.1.1. az egészségügyi dolgozók,
 2.1.2. a tetováltak, piercinget viselők,
 2.1.3. egyes bőrbetegségekben szenvedők (például porphyria cutanea tarda),
 2.1.4. a fogvatartottak,
 2.1.5. az 1993 előtt szervátültetésben részesültek,
 2.1.6. a vérkészítményben részesülők,
 2.1.7. a fertőzöttek szexuális partnerei és
 2.1.8. a hemodializáltak.

A betegség nagymértékben hozzájárul a rokkantság és halálozás növekedéséhez. Az esetek többségét nem fedezik 
fel, és leginkább alkoholos vagy gyógyszeres-kémiai májkárosodásnak, illetve zsírmájnak vélik.

 3. Diagnózis
A betegség diagnózisának felállításában az  anamnézis felvétel és a  fizikális vizsgálat mellett nagy szerepe van 
a  laboratóriumi diagnosztikának. Az  alapellátás feladata a  májbetegség felismerése és a  HCV ellenanyag-szint 
vizsgálata. Szűrővizsgálatra az  anti-HCV harmadik generációs EIA, ELISA teszt javasolt. Utóbbi elvégzése 
májkárosodás észlelésekor vagy rizikócsoportokban szükséges. Minden személyt szűrni kell, akinél magas a  HCV 
fertőzés rizikója. A betegek szakellátása hepatológiai centrumokban összpontosul.

 3.1. A diagnózis pillérei
 3.1.1. pozitív vírus-szerológia (anti-HCV ellenanyag),
 3.1.2. a virális nukleinsav (HCV-RNS) detektálhatósága, valamint
 3.1.3. a májkárosodás kimutatása kóros transzaminázok (GPT/ALT) és/vagy májbiopszia és/vagy tranziens elasztográfia 

(FibroScan vizsgálat) és/vagy ezen utóbbi két eljárás ellenjavallata/kivitelezhetetlensége/elérhetetlensége esetén 
más validált nem-invazív vizsgáló módszer (pl. FibroTest, ELF tesz) alapján.
Ellenjavallatok hiányában kimutatható HCV-RNS és biokémiai, szövettani vagy nem-invazív módszerrel igazolható 
aktivitás és/vagy fibrosis esetén kezelés javasolt.
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 3.2. A diagnosztikus tesztek
 3.2.1. szerológiai és
 3.2.2. molekuláris

vizsgálatok csoportjába sorolhatók.
Az utóbbi a  vírus nukleinsav kimutatását jelenti. Meg kell határozni a  vírus nukleinsav titerét és a  genotípusát, 
ami a terápia megtervezésében alapvető fontosságú. A terápia célja a vírus teljes kiirtása a szervezetből. A terápia 
hatékonysága elsősorban a vírus genotípusától függ.

 3.3. Gyógyszeres kezelés indokolt, amennyiben
 3.3.1. a HCV-RNS kimutatható, és
 3.3.2. a GPT emelkedett vagy a  májbiopszia vírusos infekcióra jellemző gyulladást és necrosist mutat  

és/vagy a transiens elastographia (FibroScan) fibrosist mutat.
A 2. és 3. genotípusban a  terápia eléri a  80–87%-os tartós virológiai választ, ami a  vírus eradikációját jelenti. 
Az 1. genotípus esetében ez az eredmény a legújabb hármas kombinációs kezelésekkel eléri a 66–80%-ot. A hazai 
krónikus hepatitis C vírusfertőzésben szenvedők több, mint 95%-a az 1. genotípusba tartozik.

 3.4. Klinikai kép
A krónikus C-hepatitis spontán remissziója és gyógyulása gyakorlatilag nem fordul elő. A betegek jelentős részénél 
a  krónikus gyulladást (annak aktivitásától függetlenül) fibrosis kíséri. Ennek gyorsasága és mértéke nagy egyéni 
különbségeket mutat, de ez szabja meg a beteg sorsát. A cirrhosis kialakulása átlag 20–25 év alatt következik be, 
majd a cirrhosis kialakulása után a betegekben HCC jelentkezik évente 3–5%-os gyakorisággal.
A progressziót gyorsítja a rendszeres alkoholfogyasztás, a haemochromatosis, a társfertőzés egyéb hepatitisvírussal. 
Az  alkoholos cirrhosis HCV fertőzésben az  alkohol elhagyása után is progrediálhat. Kompenzált HCV-cirrhosis 
hirtelen fulmináns dekompenzációját okozhatja akut HAV fertőzés. HIV pozitív betegben az  AIDS lefolyását 
a krónikus C-hepatitis enyhe formája is gyorsítja, valamint HIV fertőzés mellett a hepatitis progressziója is gyorsabb. 
A progresszió gyorsabb túlsúlyos betegekben (27 feletti testtömeg-index). Szervtranszplantált betegeknél az akut 
szakasz súlyosabb, majdnem mindig krónikussá válik, és a  progresszió rapid. A  prognózis összefüggése a  HCV 
vírustiter nagyságával még nem kellően bizonyított.

 4. Terápia
 4.1. Alapvető megfontolások
 4.1.1. A kezelések szakmai felügyeletét és jóváhagyását a szakmai szervezetek által delegált Interferon Terápiás Bizottság 

végzi. Összetételét, működését külön dokumentum szabályozza.
 4.1.2. 2013. január 1-jétől kezelési engedély csak az  erre a  célra létrehozott Hepatitis Regiszter (HepReg) rendszerben 

elektronikusan benyújtott kérelmek alapján adható ki.
 4.1.3. A kezelésre jogosultak között szakmai konszenzus alapján a  kezelés sorrendjét elsősorban a  májfibrosis 

előrehaladottsága határozza meg, de a  sorrendet a  betegség aktivitása, a  kezelés sikerének várható esélye és 
további meghatározott speciális szempontok is befolyásolják.

 4.1.4. A betegek gyógyszeres terápiájának megkezdése minden esetben független attól, hogy korábban részesült-e már 
kezelésben vagy sem, az Interferon Terápiás Bizottság által meghatározott Prioritási Index alapján történik. Mindez 
a kettős, valamint a hármas kombinációs kezelések megkezdésére egyaránt vonatkozik.

 4.1.5. Valamennyi naiv-nak minősülő, kezelésben korábban nem részesült beteg kezelését PR kettős kombinációval kell 
megkezdeni, amennyiben nincs ellenjavallat.

 4.1.6. A kezelés alatti víruskinetika protokoll szerinti követése, és a  STOP-szabályok maradéktalan betartása kiemelt 
fontosságú!

 4.1.7. A korábban PR kettős kezelésben részesült, de a STOP-szabály miatt a kezelésből kieső betegek várólistára kerülnek, 
és a  hármas (PRP) kombinációs kezelésbe történő bevonásuk a  Prioritási Index alapján kialakult várólista sorrend 
szerint történik, amelyre az Interferon Terápiás Bizottság ad engedélyt.

 4.1.8. A kezelés során laboratóriumi monitorozás szükséges: bármely új gyógyszer bevezetését követően az első 4 hétben 
kéthetente, majd négyhetenként teljes vérkép, GPT/ALT, GOT/AST, se. bilirubin, 12 hetenként se. kreatinin, vércukor, 
TSH meghatározása.

 4.1.9. Tartós vírusválasz (SVR) megítélésére a  HCV-RNS negatívvá vált betegeknél a  kezelés befejezése után 24 héttel 
HCV-RNS vizsgálat szükséges.

 4.1.10. Bármely STOP-szabály hatálya alá eső beteg számára csak a korábbinál igazoltan hatékonyabb gyógyszeres kezelés 
vagy természetes IFN rendelhető.

 4.1.11. A kezelés előtt vagy alatt hepatitis A és hepatitis B ellen vakcináció javasolt.
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 4.2. Prioritási Index definíciója, célja
A Prioritási Index a májfibrosis mértékén alapuló, a betegség aktivitását, a kezelés sikerességének várható esélyét, 
és további meghatározott speciális szempontokat is figyelembe vevő, a  HCV-s betegek kezelésbe vonásának 
szakmailag indokolt sorrendjét meghatározó numerikus érték, amelynek célja, hogy orientálja a  kezelőorvosokat 
a kezelésre szorulók ütemezését illetően, mind a kérvények benyújtásakor, mind pedig az engedélyezett kezelések 
megkezdésekor.

 4.2.1. Objektív komponensei
 4.2.1.1. a májbetegség stádiuma,
 4.2.1.2. a májbetegség aktivitása,
 4.2.1.3. a májbetegség progressziójának üteme,
 4.2.1.4. a terápia várható eredményességét befolyásoló prognosztikus faktorok.
 4.2.2. Szubjektív komponensei:
 4.2.2.1. a kezelőorvos megítélése szerinti prioritási pontok,
 4.2.2.2. az Interferon Terápiás Bizottság által adható prioritási pontok.
 4.2.3. Speciális szempontok:
 4.2.3.1. májtranszplantált betegek,
 4.2.3.2. hemophiliás/vérzékeny betegek kezelési prioritását reprezentáló pontok (ekkor csak eredménytelen/elérhetetlen 

nem-invazív vizsgáló módszer esetén adható),
 4.2.3.3. az Interferon Terápiás Bizottság által indoklással megadható egyéb speciális esetekben megítélhető pontok.

A Prioritási Index a kezelésre várakozás alatt 2 havonta 1 ponttal növekszik.
 4.2.4. Prioritási Index számítása

A Prioritási Index az alábbi pontok alatt felsorolt paraméterekhez tartozó pontszámok numerikus összege:
 4.2.4.1. Stádium szövettan, FibroScan vagy más non-inazív teszt alapján (maximum 40 pont)
 4.2.4.1.1. A májbiopsziát (szövettant) FibroScan helyettesítheti, vagy mindkettő ellenjavallata/kivitelezhetetlensége/

elérhetetlensége esetén más validált nem-invazív vizsgáló módszer (pl. FibroTest, ELF teszt) helyettesítheti
 4.2.4.1.2. Metavir/Knodell/FibroScan/FibroTest/ELF teszt F0-F4 szerint 0-4x10 pont (maximum 40 pont)
 4.2.4.1.2.1. Átmenetek: F0/F1, F1/F2, F2/F3, F3/F4 esetén sorrendben 5-15-25-35 pont
 4.2.4.1.2.2. Ishak fibrosis score értékelése: 1-2 = F1, 3 = F2, 4 = F3, 5-6 = F4
 4.2.4.1.3. Ha egyik sincsen, akkor 10 pont
 4.2.4.2. Aktivitás, progresszió üteme (maximum 8 pont)
 4.2.4.2.1. Az alábbi három közül a nagyobbik (maximum 4 pont)
 4.2.4.2.1.1. Vagy HAI:
 4.2.4.2.1.1.1. 3-6 = 1 pont, 7-9 = 2 pont, 10-12 = 3 pont, 13-tól = 4 pont
 4.2.4.2.1.2. Vagy progresszió FibroScan alapján (delta kPa a két utolsó mérés között)
 4.2.4.2.1.2.1. 1-1,99 kPa = 1 pont, 2-2,99 kPa = 2 pont, 3 kPa-tól = 4 pont
 4.2.4.2.1.3. Vagy progresszió szövettan alapján (delta F score = 1-4 pont)
 4.2.4.2.2. Utolsó GPT érték/50 = pontszám (maximum 4 pont)
 4.2.4.3. Gyógyhajlam, prediktorok (maximum 10 pont)
 4.2.4.3.1. Életkor 40 alatt: 1 pont
 4.2.4.3.2. HCV 1b genotípus: 1 pont
 4.2.4.3.3. HCV 2 genotípus: 8 pont
 4.2.4.3.4. HCV 3 genotípus: 6 pont
 4.2.4.3.5. Kiinduló vírustiter < 400.000 = 2 pont, 400.000-2.000.000 = 1 pont
 4.2.4.3.6. Még nem kezelt beteg: 3 pont
 4.2.4.3.7. Relapser: 4 pont
 4.2.4.3.8. Parciális responder: 1 pont
 4.2.4.3.9. Thrombocytaszám: 150 G/l felett = 2 pont, 100-150 G/l = 1 pont
 4.2.4.4. Automatikusan nem értékelhető egyéb szempontok (maximum 6 pont)
 4.2.4.4.1. Kezelőorvos pontja: maximum 2 pont (indoklás szükséges)
 4.2.4.4.2. Interferon Terápiás Bizottság pontja: maximum 4 pont (indoklás szükséges)
 4.2.4.5. Speciális pontok (maximum 50 pont)
 4.2.4.5.1. Hármas kezelésre történő folytatólagos áttérés esetén a  bevezetést követően maximum 6 hónapos időszakban 

adható plusz pontok:
 4.2.4.5.1.1. HCV-RNS csökkenés 1-2 log

10: 4 pont
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 4.2.4.5.1.2. HCV-RNS csökkenés > 2 log10: 10 pont
 4.2.4.5.2. Dokumentáltan 6 hónapnál nem régebben akvirált HCV fertőzés: 50 pont.
 4.2.4.5.3. Májtranszplantáción átesett beteg: 50 pont
 4.2.4.5.4. Májtranszplantációs listán lévő beteg: 20 pont
 4.2.4.5.5. Haemophíliás beteg, ha fibroscan nem érhető el: 20 pont
 4.2.4.5.6. Haemodialysalt beteg: 20 pont
 4.2.4.5.7. In vitro fertilitási programban résztvevő beteg: 20 pont
 4.2.4.5.8. HCV eradikálása után gyermeket vállalni szándékozó 30 év feletti gyermektelen nőbeteg: 20 pont (a kezelésre 

szoruló nyilatkozatát csatolni szükséges)
 4.2.4.5.9. Súlyos extrahepatikus HCV manifestatio (pl. cryoglobulinaemias vasculitis): 20 pont
 4.2.4.5.10. Egészségügyi dolgozó: 20 pont
 4.2.4.5.11. HIV vagy HBV coinfectio: 20 pont
 4.2.4.5.12. A Prioritási Index a kezelésre várakozás alatt 2 havonta 1 ponttal növekszik.
 4.3. A betegség terápiájában használatos készítmények
 4.3.1. Pegilált interferon + ribavirin kettős kezelés (PR)
 4.3.1.1. Valamennyi HCV genotípus esetén a naiv-nak minősülő betegek kezelését PR kettős kombinációval kell megkezdeni 

(proteáz-gátló nélkül), amennyiben nincs ellenjavallat.
 4.3.1.2. Teljes kezdő dózis: Hetente 1×180 µg PegIFN-alfa-2a vagy hetente 1×1,5 µg/ttkg PegIFN-alfa-2b + napi 600-1400 mg 

(≥13,0 mg/ttkg) RBV.
 4.3.1.3. Ribavirinnel kombinált heti 1×1,0 µg/ttkg kezdődózisú PegIFN-alfa-2b-vel végzett kezelés is hatékonynak bizonyult. 

Ilyen csökkentett kezdődózissal végezhető kezelés pl. kifejezett thrombopenia vagy leukopenia esetén (ld. speciális 
betegcsoportok).

 4.3.1.4. A PegIFN és/vagy ribavirin mellékhatás miatti dóziscsökkentésre vonatkozó szabályokat a készítmények alkalmazási 
előiratai ismertetik. (Ribavirin esetében a mellékhatás miatti dóziscsökkentés 200 mg-os lépésekben javasolt.)
A két különböző PegIFN egymással történő helyettesíthetőségével kapcsolatban nem állnak rendelkezésre adatok, 
ezért nem ajánlott.

 4.3.2. Pegilált interferon + ribavirin + proteáz-gátló (PI) hármas kezelés (PRP)
 4.3.2.1. A proteáz-gátlók (PI) orálisan adható, a HCV G1 genotípus ellen direkt antivirális hatással rendelkező készítmények.
 4.3.2.2. A PI készítmények kizárólag verifikált HCV G1 genotípussal fertőzött betegeknél, kizárólag PegIFN+RBV mellett, 

harmadik szerként alkalmazhatók a  Prioritási Index alapján kialakult várólista sorrendnek megfelelően azon 
betegeknél, akiket

 4.3.2.2.1. korábban pegilált interferonnal kezeltek ribavirinnel kombinálva és
 4.3.2.2.2. a kezelésre nem reagáltak (null-reagálók) vagy visszaesők és
 4.3.2.2.3. kompenzált májbetegségben szenvednek (beleértve a cirrhosist is)

a finanszírozási folyamatábrában részletezettek szerint.
 4.3.2.3. PegIFN és/vagy RBV és/vagy PI ellenjavallata és/vagy intolerancia kialakulása esetén PRP hármas kezelés nem 

végezhető.
 4.3.2.4. RBV nélküli PegIFN terápia kombinálása PI kezeléssel rezisztencia kialakulása miatt tilos.
 4.3.2.5. PRP hármas kezeléskor a kétféle PegIFN készítmény (2a, illetve 2b) bármelyike alkalmazható, dózisuk és a ribavirin 

dózisa megfelel az előzőekben leírtaknak.
 4.3.2.6. PRP hármas kezeléskor a  kétféle PI készítmény (boceprevir, illetve telaprevir) bármelyike alkalmazható, de 

az  alkalmazás módja, ideje, a  rendelkezésre álló evidenciák és a  mellékhatások különbözősége befolyásolhatja 
az egyes betegeknél a PI választást:

 4.3.2.6.1. boceprevir alapú hármas kezelés javasolható olyan betegeknél, akiknél nagy az  esélye, hogy hatástalanság miatt 
a  PRP hármas kezelést az  első 12 héten belül be kell fejezni. Ilyen betegek lehetnek például a  korábbi PR kezelés 
során null-reagáló cirrhosisos betegek.

 4.3.2.6.2. korábbi PR kettős kezelés után relabáló nem-cirrhotikus betegek számára – a rövidebb kezelés lehetősége miatt – 
költséghatékonysági szempontból a telaprevir látszik célszerűbbnek.

 4.3.2.6.3. mellékhatás esetén a PI-ok dózisának csökkentése nem javasolt; a PegIFN vagy a ribavirin dózisának csökkentése és/
vagy a PI teljes elhagyása, vagy mindhárom készítmény elhagyása mérlegelendő.

 4.3.3. Gyógyszer-rezisztencia
Gyógyszer rezisztenciáról akkor beszélhetünk, ha a PI kezelés alatt a PI-ra nem reagáló HCV törzsek felszaporodása 
10% feletti mértékben van. PI kezelés során gyógyszer-rezisztencia kialakulását jelzi, ha két kvantitatív HCV-RNS 
meghatározás közötti időszakban a  HCV-RNS szint 1-log

10 mértékben megnövekszik, vagy ha a  korábban nem 
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kimutatható HCV-RNS újból kimutathatóvá válik. A rezisztencia vizsgálatok csak kutatási jelleggel, nem az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott módon javasoltak. Gyógyszer-rezisztencia kialakulásakor minden 
esetben a kezelés megszakítása szükséges (STOP-szabály), keresztrezisztenciát mutató másik PI-val sem végezhető 
kezelés.

 4.3.3.1. A proteáz-gátlók számos gyógyszerrel kölcsönhatásba lépnek (ld. alkalmazási előirat).
 4.3.3.2. Sikertelen PRP hármas kezelés után ismételt kezelés nem javasolható, kivétel, ha a  sikertelenség valószínűsíthető 

oka nem a vírusválasz elmaradása, hanem a készítmény gyógyszer-specifikus mellékhatása.
 4.3.4. Boceprevir (200 mg kapszula) specifikus alkalmazási szempontok
 4.3.4.1. Lead-in periódus

A boceprevir alapú hármas kezelés minden esetben 4 hetes bevezető (lead-in) PR kettős kezeléssel kezdődik. 
A kezelési hetek számolása minden esetben a lead-in periódus kezdetétől indul.

 4.3.4.2. Adagolás
Adagolás 7–9 órás intervallumokban, naponta háromszor 800 mg (3×4 kapsz.) per os, étkezés közben, alkalmazási 
előirat szerint.

 4.3.4.3. Mellékhatások
 4.3.4.3.1. anaemia, mely miatt a  klinikai vizsgálatokban kezelt betegek 43%-ánál erythropoetin adására került sor, és 

a betegek 3%-ánál vált szükségessé transzfúzió (ld. alkalmazási előirat).
Az erythropoetin az  off-label alkalmazás szabályai szerint adható, de a  ribavirin adagjának csökkentése inkább 
javasolható. Ez történhet egy lépésben is 600 mg-ra.

 4.3.5. A boceprevir alapú hármas kezelés virológiai követése, STOP-szabályok
 4.3.5.1. A boceprevir alapú hármas kezelés során újrakezeléskor a  lead-in kezelés kezdetétől számított 12. és 24. hét 

elteltével mennyiségi HCV-RNS vizsgálat szükséges.
 4.3.5.2. STOP-szabályok: a boceprevir alapú kezelés abbahagyandó (mindegyik készítmény), ha
 4.3.5.2.1. STOP-szabály: a HCV-RNS szint 8 hét kezelés után nem csökken 3-log10 mértékben, vagy
 4.3.5.2.2. STOP-szabály: a HCV-RNS szint 12 hét kezelés után ≥ 100 IU/ml, vagy
 4.3.5.2.3. STOP-szabály: a HCV-RNS 24 hét kezelés után ≥ 15 IU/ml.
 4.3.6. Telaprevir (375 mg filmtabletta) specifikus alkalmazási szempontok
 4.3.6.1. Telaprevir kezeléskor a kezelés kezdetétől mindhárom készítményt együtt kell alkalmazni.
 4.3.6.2. Lead-in periódus alkalmazása nem szükséges (de hátrányt sem jelent).
 4.3.6.3. A kezelési hetek számolása minden esetben a telaprevir kezelés megkezdésétől indul.
 4.3.6.4. Adagolás:

Adagolás 8 óránként 750 mg (3×2 tabl.) per os, zsírtartalmú étellel együtt (ld. alkalmazási előirat).
 4.3.6.5. Mellékhatások
 4.3.6.5.1. bőrkiütés, amely miatt a betegek 4–5%-ánál válhat szükségessé a telaprevir elhagyása,
 4.3.6.5.2. anaemia, amely ugyanolyan módon kezelendő, mint boceprevir esetén.
 4.3.7. A telaprevir alapú hármas kezelés virológiai követése, STOP-szabályok
 4.3.7.1. A telaprevir alapú hármas kezelés során a kezelés megkezdése után 4, 12 és 24 héttel mennyiségi HCV-RNS vizsgálat 

szükséges.
 4.3.7.2. STOP-szabályok: a telaprevir alapú kezelés abbahagyandó (mindegyik készítmény), ha
 4.3.7.2.1. STOP-szabály: a HCV-RNS szint 4 hét kezelés után ≥1000 IU/ml, vagy
 4.3.7.2.2. STOP-szabály: a HCV-RNS szint 12 hét kezelés után ≥ 1000 IU/ml, vagy
 4.3.7.2.3. STOP-szabály: a HCV-RNS 24 hét kezelés után is ≥ 15 IU/ml.
 4.3.8. Standard interferon+ ribavirin kombináció
 4.3.8.1. Standard interferon (StdIFN) kezelés kifejezett thrombopenia vagy leukopenia hajlam esetén végezhető, de ilyenkor 

is mérlegelendő csökkentett dózisú PegIFN±RBV terápia végzése. A  StdIFN dózisa: heti 3×3-6 ME, mely – ha nem 
ellenjavallt – a fenti dózisú RBV-nel kombinálandó.

 4.3.8.2. A PI kezeléssel történő kombinálásra nincsen adat, így nem ajánlott.
 4.3.9. Pegilált interferon (PegIFN) vagy standard interferon (stdIFN) monoterápia
 4.3.9.1. RBV ellenjavallata esetén a fenti dózisú PegIFN, vagy – ha az nem végezhető – StdIFN monoterápia végezhető.
 4.3.9.2. RBV nélküli IFN/PegIFN terápia kombinálása PI kezeléssel rezisztencia kialakulása miatt tilos.
 4.3.10. Természetes interferon
 4.3.10.1. Az IFN/PegIFN±RBV±PI terápiából STOP-szabály miatt kiesett betegek liofilizált természetes human leukocita IFN-nal 

kezelhetők, az  eredetileg tervezett időtartamig. Dózis: heti 3×3 ME. A  kezelés a  biokémiai remisszió fenntartása 
érdekében – engedélyezést követően – egy éven túl is folytatható, illetve biokémiai relapszus esetén ismételhető.
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 4.3.10.2. Extrahepaticus manifesztáció (pl. cryoglobulinaemiás vasculitis) esetén egy évig akkor is végezhető természetes IFN 
kezelés, ha a GPT/ALT érték és a szövettan alapján májérintettség nem bizonyítható. Indokolt esetben a kezelés egy 
év után meghosszabbítható.

 4.3.10.3. Igazoltan IFN alfa-2 ellenes neutralizáló antitestek miatt nem reagáló vagy relabáló betegnél (beleértve a  break 
through jelenséget is) az  ilyen antitestek jelenléte esetén is igazoltan hatékony természetes IFN±RBV-nel teljes 
dózisú és időtartamú ismételt kezelés végezhető.

 4.3.10.4. A PI kezeléssel történő kombinálásra nincsen adat, így nem ajánlott.
 5. Az ellátás igénybevételének rendje
 5.1. A finanszírozás rendje, a hepatitis C betegség diagnosztikus algoritmusa
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 5.2. Az algoritmus részletezése
 5.2.1. Általános kivizsgálás
 5.2.1.1. Anamnézis
 5.2.1.2. Fizikális vizsgálat
 5.2.1.3. Laboratóriumi diagnosztika (vérkép, májfunkciók, glükóz, lipidek, vesefunkciók, TSH és HCV ellenanyag)
 5.2.1.4. Műszeres vizsgálatok: hasi ultrahang
 5.2.1.5. Differenciál diagnosztika (HIV, HAV, HBV, HDV, ANA, TSH stb.)
 5.2.1.6. Igazolhatóan 6 hónapnál régebben fennálló HCV fertőzöttség esetén az  aktív hepatitis fennállását a  kezelés 

megkezdése előtti egyetlen emelkedett GPT/ALT érték is támogatja, de normál GPT/ALT érték sem zárja azt ki, és 
az antivirális kezelés nem ellenjavallt, ha a hepatitis fennállása szövettanilag vagy más módon igazolható (aktivitás 
és/vagy fibrosis).

 5.2.1.7. A kezelés során laboratóriumi monitorozás szükséges: bármely új gyógyszer bevezetését követően az első 4 hétben 
kéthetente, majd 4–8 hetenként teljes vérkép, GPT/ALT, GOT/AST, se. bilirubin, 12 hetenként se. kreatinin, vércukor, 
TSH meghatározása.

 5.2.1.8. A kezelés előtt vagy alatt hepatitis A és hepatitis B ellen vakcináció javasolt.
 5.2.2. HCV-RNS vizsgálata molekuláris diagnosztikus módszerrel (HCV PCR)

HCV-RNS (real time RT-PCR) meghatározás az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának 
egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, akkreditált víruslaborban, CE jelzésű teszttel. A beteg 
molekuláris diagnosztikai vizsgálatait – az  értékelhetőség és a  követés miatt – a  kezelés egész időtartama alatt 
lehetőség szerint azonos módszerrel és azonos laboratóriumban szükséges végezni.

 5.2.2.1. HCV-RNS vizsgálat indokolt, amennyiben a beteg kezelése várhatóan szükséges és lehetséges:
 5.2.2.1.1. akiknél pozitív az  anti-HCV teszt, azon személyeknél a  kezelés előtt célszerű szenzitív kvantitatív tesztet végezni, 

azzal, hogy G1 és G4 genotípus esetén a kezelés megkezdése előtt ez mindenképp kötelező;
 5.2.2.1.2. akiknél bizonytalan vagy a  klinikumnak ellentmondó az  anti-HCV eredmény (kétes, téves pozitív vagy negatív 

anti-HCV eredmény);
 5.2.2.1.3. kvantitatív vírus nukleinsav vizsgálat végzendő, akiknél negatív az anti-HCV teszt, de akut HCV fertőzés gyanúja áll 

fenn vagy immunszupprimáltak.
 5.2.2.2. Olyan anti-HCV pozitív betegnél, akinél antivirális kezelés biztosan nem végezhető (például kontraindikált vagy 

a kezelést a beteg nem vállalja), HCV-RNS vizsgálat végzése indokolatlan.
 5.2.3. Vírus genotípus meghatározás

A HCV genotípus meghatározása szükséges minden olyan betegnél, akinél a genotípus nem ismert, és vélhetően 
PRP hármas kezelésre alkalmas lehet. Amennyiben genotípus vizsgálat nem történt vagy a  genotípus nem 
határozható meg, csak PR kettős kezelés végezhető.

 5.2.4. Májbiopszia, tranziens elastographia, egyéb validált nem invazív vizsgálómódszer
Májbiopszia végezhető, ha a  kezelőorvos szükségesnek tartja a  máj necroinflammációjának és a  fibrosis 
stádiumának meghatározását prognosztikus célból vagy a  kezelésre vonatkozó döntéshez. A  májbiopsziát 
kiválthatja FibroScan vizsgálat. HCV G2, G3 és G4 genotípusok esetén mellőzhető a  májbiopszia és a  FibroScan 
vizsgálat.
Az előbbi módszerek ellenjavallata/elérhetetlensége/kivitelezhetetlensége esetén más validált nem invazív vizsgáló 
módszer (pl. FibroTest, ELF teszt) végezhető.
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 5.3. A finanszírozás rendje, a krónikus hepatitis C betegség kezelési algoritmusa
A kezelési algoritmus eltér aszerint, hogy a  beteget első ízben kezelik vagy korábban már részesült kezelésben. 
A terápia eltér a vírus genotípusa szerint is.

 5.3.1. Finanszírozási algoritmus a naiv-nak minősülő HCV G1 betegek kezelése esetén
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 5.3.2. Az algoritmus részletezése
 5.3.2.1. A betegek első alkalommal történő kezelését – amennyiben az  Interferon Terápiás Bizottság által meghatározott 

Prioritási index alapján kezelésbe vonhatók – PegIFN+ribavirin kettős kombinációval kell megkezdeni.
 5.3.2.2. A kezelés 4. hetét követően HCV-RNS vizsgálatot kell végezni.
 5.3.2.3. Amennyiben a  4. héten a  HCV-RNS nem mutatható ki (negatív), a  kettős kezelést kell tovább folytatni. Alacsony 

kiinduló vírus titerszám esetén (< 400.000 IU/ml) 20 hetes PR kettős kezelés elegendő.
 5.3.2.4. Amennyiben a 4. héten végzett HCV PCR alapján a kiinduló vírusszám legalább egy tizedére (1 log10) csökken, a PR 

kettős kezelést kell tovább folytatni.
 5.3.2.5. A kezelés 12. hetét követően HCV-RNS vizsgálatot kell végezni. Amennyiben ekkor a  HCV-RNS ≥ 50 IU/ml, a  PR 

kettős kezelést le kell állítani STOP-szabály alapján. Amennyiben a  kezelés 12. hetében HCV-RNS < 50 IU/ml, a  PR 
kettős kezelést kell tovább folytatni.

 5.3.2.6. Amennyiben a 24. héten a HCV-RNS még kimutatható (pozitív), a PR kettős kezelést le kell állítani a STOP-szabály 
alapján.

 5.3.2.7. Amennyiben a 24. héten a HCV-RNS már nem mutatható ki (negatív), a PR kettős kezelést kell befejezni (48–72 hetes 
kezelés) a kiinduló vírustiterszámól függően.

 5.3.2.8. Minden sikeresen befejezett terápia után 24 héttel HCV PCR vizsgálat elvégzése (kontroll) szükséges a  tartós 
vírusválasz megítélésére.

 5.3.2.9. Amennyiben a 4. héten a vírusszám nem csökken a kiinduló vírusszám szintjének legalább tizedére (1 log10), a PR 
kettős kezelést le kell állítani a STOP-szabály alapján.

 5.3.2.10. A korábban kettős kezelésben részesült, de a STOP-szabályok miatt leállított terápiájú betegek várólistára kerülnek.
 5.3.2.11. Ezeknél a  betegeknél PRP hármas kezelés bevezetésének mérlegelése szakmailag indokolt, ők az  ismételten 

meghatározott Prioritási Index alapján a várólista sorrend szerint részesülhetnek hármas kezelésben.
 5.3.3. Finanszírozási algoritmus naiv és PR kettős kezelésről STOP-szabály miatt leállított HCV G1 betegek PR és boceprevir 

alapú hármas kezelése esetén
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 5.3.4. Az algoritmus részletezése
 5.3.4.1. A betegek első alkalommal történő kezelését – amennyiben az  Interferon Terápiás Bizottság által meghatározott 

Prioritási Index szerint kezelésbe vonhatók – PegIFN+ribavirin kettős kombinációval kell megkezdeni.
 5.3.4.2. A PR kettős kezelést a STOP-szabály alapján le kell állítani, amennyiben a 4. héten végzett PCR szerint a vírusszám 

nem csökkent a  kiindulási érték legalább egy tizedére, vagy a  12. héten végzett HCV-RNS > 50 IU/ml, vagy a  24. 
héten végzett PCR szerint a vírus még kimutatható (pozitív) (ld. 5.3.1. ábra).

 5.3.4.3. Ezek a betegek várólistára kerülnek, majd az  ismételten meghatározott Prioritási Index alapján a várólista sorrend 
szerint részesülhetnek PRP hármas kezelésben.

 5.3.4.4. Amennyiben a  betegnél a  szakmai definíció (ld. fogalmak) szerint nem áll fenn cirrhosis, és a  HCV-RNS a  lead-in 
periódus megkezdése után a 8. héten nem mutatható ki (negatív), úgy a 4 hetes PR lead-in kezelés után további 24 
hétig folytatandó a boceprevir alapú hármas kezelés. A kezelés teljes időtartama 28 hét.

 5.3.4.5. Amennyiben a  HCV-RNS a  lead-in periódus megkezdése után a  8. héten kimutatható (pozitív), úgy a  4 hetes PR 
lead-in kezelés után további 32 héten át folytatandó a boceprevir alapú hármas kezelés, majd további 12 hétig PR 
kettős kezelés végzendő. A kezelés teljes időtartama 48 hét.

 5.3.4.6. Minden cirrhosisos betegnél a 4 hetes lead-in kettős kezelés után további 44 héten át kell folytatni a PRP hármas 
kezelést. A kezelés teljes időtartama 48 hét. Amennyiben a beteg nem tolerálja a hármas kezelést, az utolsó 12 héten 
PR kettős kezelést kaphat.

 5.3.4.7. Minden sikeresen befejezett terápia után 24 héttel HCV PCR vizsgálat elvégzése (kontroll) szükséges a  tartós 
vírusválasz megítélésére.

 5.3.4.8. A boceprevir alapú hármas kezelést le kell állítani (STOP-szabályok), amennyiben:
 5.3.4.8.1. a 8. héten a vírusszám csökkenése < 3 log10,
 5.3.4.8.2. a 12. héten a HCV-RNS >= 100 IU/ml,
 5.3.4.8.3. a 24. héten a HCV PCR pozitív.
 5.3.5. Finanszírozási algoritmus naiv és PR kettős kezelésről STOP-szabály miatt leállított HCV G1 betegek PR és telaprevir 

alapú hármas kezelése esetén
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 5.3.6. Az algoritmus részletezése
 5.3.6.1. A betegek első alkalommal történő kezelését – amennyiben az  Interferon Terápiás Bizottság által meghatározott 

Prioritási Index szerint kezelésbe vonhatók – PegIFN+ribavirin kettős kombinációval kell megkezdeni.
 5.3.6.2. A PR kettős kezelést a STOP-szabály alapján le kell állítani, amennyiben a 4. héten végzett PCR szerint a vírusszám 

nem csökkent a  kiindulási érték legalább egy tizedére, vagy a  12. héten végzett HCV-RNS > 50 IU/ml, vagy a  24. 
héten végzett PCR szerint a vírus még kimutatható (pozitív) (ld. 5.3.1. ábra).

 5.3.6.3. Ezek a betegek várólistára kerülnek, majd az  ismételten meghatározott Prioritási index alapján a várólista sorrend 
szerint részesülhetnek PRP hármas kezelésben.

 5.3.6.4. A szakmai definíció szerint (ld. fogalmak) nem cirrhosisos betegek, akiknél a kiterjesztett vírusválasz (eRVR) pozitív, 
12 hetes PR+ telaprevir kezelést követően még további 12 héten át PR kettős kezelésben részesülnek.

 5.3.6.5. Minden cirrhosisos betegnél vagy akiknél az  eRVR negatív, a  12 hetes PRP hármas kezelést 36 hétig tartó kettős 
kezelés zárja le.

 5.3.6.6. Minden sikeresen befejezett terápia után 24 héttel HCV PCR vizsgálat elvégzése (kontroll) szükséges a  tartós 
vírusválasz megítélésére.

 5.3.6.7. A telaprevir alapú hármas kezelést le kell állítani (STOP-szabályok), amennyiben:
 5.3.6.7.1. a 4. héten: HCV-RNS >= 1000 IU/ml,
 5.3.6.7.2. a 12. héten: HCV-RNS >= 1000 IU/ml,
 5.3.6.7.3. a 24. héten: HCV PCR pozitív.
 5.3.7. Finanszírozási algoritmus ismételt kezelés esetén
 5.3.7.1. Korábban PR kombinációval sikertelenül kezelt betegek PRP (PegIFN+RBV+PI) hármas kezelése.
 5.3.7.1.1. A finanszírozási eljárásrend szempontjából „korábban sikertelenül kezelt” betegnek tekinthetők mindazok, 

akik korábban PegIFN+RBV kezelés során nem váltak PCR negatívvá vagy vírusáttörés, illetve relapszus volt 
tapasztalható.

 5.3.7.1.2. A korábban PR kettős kezelésben részesült, de a STOP-szabály miatt a kezelésből kieső betegek várólistára kerülnek, 
és a  hármas (PRP) kombinációs kezelésbe történő bevonásuk a  szakmai konszenzuson alapuló Prioritási index 
alapján az Interferon Terápiás Bizottság engedélye szerint történik.

 5.3.7.2. PRP hármas kezeléskor a  kétféle proteáz inhibitor (PI) készítmény (boceprevir, illetve telaprevir) bármelyike 
alkalmazható, de az  alkalmazás módja, ideje, a  rendelkezésre álló evidenciák és a  mellékhatások különbözőségei 
befolyásolhatják az egyes betegeknél a PI választást.

 5.3.7.2.1. Költséghatékonysági szempontból a  boceprevir alapú hármas kezelés javasolt olyan betegeknél, akiknél nagy 
az esélye annak, hogy hatástalanság miatt a PRP hármas kezelést az első 12 héten belül be kell fejezni. Ilyen betegek 
lehetnek például a korábbi kezelés során null-reagáló cirrhosisos betegek.

 5.3.7.2.2. A korábban PR kettős kezelés után relabáló nem cirrhotikus betegek számára – a rövidebb kezelés lehetősége miatt, 
költséghatékonysági szempontból – a telaprevir látszik célszerűbbnek.
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 5.3.8. Korábban sikertelenül kezelt HCV G1 betegek PR+ boceprevir alapú hármas kezelése
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 5.3.9. Az algoritmus részletezése
A korábban sikertelenül kezelt HCV G1 betegek PR+ boceprevir alapú hármas kezelésének megkezdése 
az ismételten meghatározott Prioritási index alapján kialakult várólista sorrend szerint történik.

 5.3.9.1. A kezelés 4 hetes PR kettős kezeléssel indul (pegilált interferon/ribavirin kombináció), függetlenül attól, hogy 
a betegnél cirrhosis fennáll vagy nem. A kezelés kizárólag verifikált G1 genotípus esetén kezdhető meg.

 5.3.9.2. A 4 hetes PR lead-in kettős kezelést követően egészül ki a terápia boceprevirrel.
 5.3.9.3. A kezelés 8. hetében HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV-RNS szint 8 hét kezelés után nem csökken 

legalább 3 log10 mértékben, a  STOP-szabály alapján a  kezelés megszakítandó. Amennyiben 3 log10 vagy annál 
nagyobb mértékű vírusszám csökkenés mérhető, a hármas kezelés tovább folytatható.

 5.3.9.4. A kezelés 12. hetében ismételt HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a  HCV-RNS szint 12 hét kezelés után ≥ 
100 IU/ml, a  STOP-szabály alapján a  kezelést meg kell szakítani. Amennyiben a  vírusszám ez  alatt van, a  hármas 
kezelés tovább folytatható.

 5.3.9.5. A kezelés 24. hetében ismét HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a  HCV-RNS 24 hét kezelés után is 
detektálható (pozitív), a STOP-szabály alapján a kezelést meg kell szakítani.

 5.3.9.6. Amennyiben a beteg a szakmai definíció szerint (ld. fogalmak) nem cirrhosisos, a hármas kezelés tovább folytatható 
még 12 hétig, amelyet további 12 hét PR kettős kezelés zár le. A kezelés teljes időtartama 48 hét.

 5.3.9.7. Amennyiben a  betegnél fennáll a  cirrhosis, a  hármas kezelés tovább folytatható még 24 hétig. A  kezelés teljes 
időtartama ezen betegek esetében is összesen 48 hét.

 5.3.10. Korábban sikertelenül kezelt HCV G1 betegek PR+ telaprevir alapú hármas kezelése a  korábban kapott kettős 
kezelést követően visszaeső (relabáló) betegeknél
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 5.3.11. Az algoritmus részletezése
A korábban sikertelenül kezelt, a kettős kezelést követően visszaeső HCV G1 betegek PR+ telaprevir alapú hármas 
kezelésének megkezdése az  ismételten meghatározott Prioritási index alapján kialakult várólista sorrend szerint 
történik.

 5.3.11.1. A kezelés PR+ telaprevir hármas kombinációval kezdhető, lead-in periódus nem szükséges. A kezelés jelen esetben 
is kizárólag verifikált G1 genotípus esetén kezdhető meg.

 5.3.11.2. A kezelés 4. hetében HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV-RNS szint 4 hét kezelés után ≥ 1000 IU/ml, 
a STOP-szabály alapján a kezelést meg kell szakítani. Amennyiben a vírusszám ez alatt van, a hármas kezelés tovább 
folytatható.

 5.3.11.3. A kezelés 12. hetében ismét HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV-RNS 12 hét kezelés után ≥ 1000 IU/
ml, a STOP-szabály alapján a kezelést meg kell szakítani.

 5.3.11.4. A nem cirrhosisos betegeknél és akiknél eRVR tapasztalható (kiterjesztett rapid vírusválasz: pozitív) további 12 héten 
át PR kettős kezelés folytatható. A kezelés teljes időtartama 24 hét.

 5.3.11.5. Amennyiben a  betegnél cirrhosis fennáll (ld. alapfogalmak) vagy eRVR nem tapasztalható (kiterjesztett rapid 
vírusválasz: negatív), további 12 héten át PR kettős kezelés folytatható.

 5.3.11.6. Ezen betegeknél a kezelés 24. hetében ismét HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV-RNS 24 hét kezelés 
után is detektálható (pozitív), a STOP-szabály alapján a kezelést meg kell szakítani.

 5.3.11.7. Amennyiben ekkor vírus nem detektálható, a  kettős kezelés tovább folytatható még 24 hétig. A  kezelés teljes 
időtartama 48 hét.

 5.3.12. Korábban kapott kettős kezelésre nem reagáló betegek (parciális, null-responder betegek) kezelése
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 5.3.13. Az algoritmus részletezése
A korábban kapott kettős kezelésre nem reagáló HCV G1 betegek PR+ telaprevir alapú hármas kezelésének 
megkezdése az ismételten meghatározott Prioritási index alapján kialakult várólista sorrend szerint történik.

 5.3.13.1. A kezelés PR+ telaprevir hármas kombinációval kezdhető, lead-in periódus nem szükséges. A kezelés jelen esetben 
is kizárólag verifikált G1 genotípus esetén kezdhető meg.

 5.3.13.2. A kezelés 4. hetében HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV-RNS szint 4 hét kezelés után ≥ 1000 IU/ml, 
a  STOP-szabály alapján a  kezelés megszakítandó. Amennyiben a  vírusszám ez  alatt van, a  hármas kezelés tovább 
folytatható.

 5.3.13.3. A kezelés 12. hetében ismét HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV-RNS 12 hét kezelés után ≥ 1000 IU/
ml, a STOP-szabály alapján a kezelés megszakítandó.

 5.3.13.4. Amennyiben a HCV-RNS 12 hét kezelés után 1000 IU/ml alatt marad, PR kettős kezelés folytatható tovább.
 5.3.13.5. A kezelés 24. hetében ismét HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV PCR 24 hét kezelés után kimutatható 

(pozitív), a STOP-szabály alapján a kezelés megszakítandó.
 5.3.13.6. Amennyiben a HCV-RNS 24 hét kezelés után negatívvá válik, PR kettős kezelés folytatható tovább még 24 héten át 

(összesen 36 hét PR kettős kezelés). A kezelés teljes időtartama 48 hét.
 5.3.14. A HCV G2 vagy HCV G3 genotípusú betegek PR kettős kezelése, a korábban kettős kezelésben még nem részesültek 

(naiv-nak minősülő), valamint a korábban sikertelenül kezelt betegek egyaránt 
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 5.3.15. Az algoritmus részletezése
A HCV G2 és G3 genotípusú betegek kezelése PR kettős kezeléssel történik, függetlenül attól, hogy korábban 
részesültek-e már terápiában vagy nem. A  kettős kezelés megkezdése esetükben is a  Prioritási index alapján 
kialakult várólista sorrend szerint történik.
A betegek kezelési stratégiája eltér a  kiindulásnál regisztrált vírusszámtól függően. A  korábban kettős kezelésben 
még nem részesült betegek esetében alacsony vírusszám (≤ 800.000 IU/ml) mellett PR kettős kezelés kezdhető. 
A kezelés 4. hetében HCV-RNS vizsgálat szükséges.

 5.3.15.1. Amennyiben a HCV PCR 4 hét kezelés után vírust nem mutat ki (negatív), a kettős kezelés tovább folytatható még 12 
héten át (terápia hossza összesen 16 hét).

 5.3.15.2. Amennyiben a HCV PCR 4 hét kezelés után pozitív, a kettős kezelés tovább folytatható még 20 héten át (a terápia 
hossza összesen 24 hét).

 5.3.15.3. A magas vírusszám (> 800.000 IU/ml) esetén, korábban kettős kezelésben még nem részesült betegek a PR kettős 
kezelést 24 héten át kaphatják.

 5.3.15.4. A korábban sikertelenül kezelt betegek esetében a kiinduló vírustiter nem befolyásolja a kettős kezelést, a 4. héten 
nem szükséges PCR vizsgálatot végezni.

 5.3.15.5. HCV-RNS szint meghatározás szükséges a 12. héten. Amennyiben a HCV PCR 12 hét kezelés után vírust nem mutat ki 
(negatív), a kettős kezelés tovább folytatható még 36 héten át (a terápia hossza összesen 48 hét).

 5.3.15.6. Amennyiben a HCV PCR 12 hét kezelés után pozitív, a STOP-szabály alapján a kezelés megszakítandó.
 5.3.16. A HCV G4 vagy ismeretlen genotípusú, kettős kezelésben még nem részesült betegek kezelése
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 5.3.17. Az algoritmus részletezése
A HCV G4 vagy ismeretlen genotípusú, PR kettős kezelésben még nem részesült betegek kezelése függetlenül 
a  kiinduló vírusszámtól PR kettős kezeléssel történik. A  kettős kezelés megkezdése esetükben is a  Prioritási index 
alapján kialakult várólista sorrend szerint történik.

 5.3.17.1. A HCV G4 vagy ismeretlen genotípusú, kettős kezelésben még nem részesült betegek esetében kiinduló 
vírusszámtól függetlenül PR kettős kezelés kezdhető.

 5.3.17.2. A kezelés 4. hetében HCV-RNS vizsgálat szükséges.
 5.3.17.3. Amennyiben alacsony kiinduló vírusszám (≤ 400.000 IU/ml) esetén a HCV PCR 4 hét kezelés után nem mutat ki vírust 

(negatív), a kettős kezelés tovább folytatható még 20 héten át (a terápia hossza összesen 24 hét).
 5.3.17.4. Amennyiben a HCV PCR 4 hét kezelés után pozitív, a kettős kezelés tovább folytatható 8 héten át.
 5.3.17.5. A kezelés 12. hetében HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV PCR 12 hét kezelés után negatív, a kettős 

kezelés tovább folytatható még 36 héten át (a terápia hossza összesen 48 hét).
 5.3.17.6. Amennyiben a  HCV-RNS szint 12 hét kezelést követően több, mint 2 log10-al csökkent, a  kettős kezelés tovább 

folytatható még 12 héten át.
 5.3.17.7. Amennyiben a HCV-RNS szint 12 hét kezelés után 2 log10-al vagy annál kevesebbel csökkent, a STOP-szabály alapján 

a kezelés megszakítandó.
 5.3.17.8. A 12 hetes kezelést követően több, mint 2 log10 víruscsökkenést mutató betegeknél a terápia 24. hetében ismételt 

PCR-RNS vizsgálat elvégzése indokolt.
 5.3.17.9. Amennyiben a HCV PCR 24 hét kezelés után negatív, a kettős kezelés tovább folytatható még 48 héten át (a terápia 

hossza összesen 72 hét).
 5.3.17.10. Amennyiben a HCV PCR 24 hét kezelés után pozitív, a STOP-szabály alapján a kezelés megszakítandó.
 5.3.18. A HCV G4 vagy ismeretlen genotípusú, korábban sikertelenül kezelt betegek kezelése
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 5.3.19. Az algoritmus részletezése
A HCV G4 vagy ismeretlen genotípusú, korábban sikertelenül kezelt betegek ismételt kezelése PR kettős kezeléssel 
történik. A  kettős kezelés megkezdése esetükben is a  Prioritási Index alapján kialakult várólista sorrend szerint 
történik.

 5.3.19.1. A HCV G4 vagy ismeretlen genotípusú, korábban sikertelenül kezelt betegek esetében kiinduló vírusszámtól 
függetlenül PR kettős kezelés kezdhető.

 5.3.19.2. A kezelés 12. hetében HCV-RNS vizsgálat szükséges.
 5.3.19.3. Amennyiben a HCV-RNS szint 12 hét kezelést követően negatív, a kettős kezelés tovább folytatható még 60 héten át.
 5.3.19.4. Amennyiben a  HCV-RNS szint 12 hét kezelést követően pozitív, a  STOP-szabály alapján a  kezelés megszakítandó. 

A terápia hossza a kiinduló vírusszinttől függetlenül 72 hét.
 6. Speciális esetek
 6.1. Fenntartó természetes interferon kezelés (STOP-szabály miatt kiesett betegek, extrahepatikus manifesztációk és 

igazoltan IFN alfa-2 ellenes neutralizáló antitestek miatt nem reagáló vagy relabáló beteg).
 6.1.1. Az IFN/PegIFN±RBV±PI terápiából STOP-szabály miatt kiesett betegek liofilizált természetes human leukocita IFN-nal 

kezelhetők, az eredetileg tervezett időtartamig.
 6.1.2. A kezelés a  biokémiai remisszió fenntartása érdekében – engedélyezést követően – egy éven túl is folytatható, 

illetve biokémiai relapszus esetén ismételhető.
 6.1.3. Extrahepaticus manifesztáció (pl. cryoglobulinaemiás vasculitis) esetén egy évig akkor is végezhető természetes IFN 

kezelés, ha a GPT/ALT érték és a szövettan alapján májérintettség nem bizonyítható. Indokolt esetben a kezelés egy 
év után meghosszabbítható.

 6.1.4. Igazoltan IFN alfa-2 ellenes neutralizáló antitestek miatt nem reagáló vagy relabáló betegnél (beleértve a  break 
through jelenséget is) az  ilyen antitestek jelenléte esetén is igazoltan hatékony természetes IFN±RBV-nel teljes 
dózisú és időtartamú ismételt kezelés végezhető.

 6.1.5. A PI kezeléssel történő kombinálásra nincsen adat, így nem ajánlott.
 6.2. Vesebetegek
 6.2.1. PR kettős kezelés esetén a kezelési mód megválasztása a szérum kreatinin szinttől és/vagy a kreatinin clearance-től 

függ.
 6.2.2. PegIFN alfa-2a + RBV (Copegus) kombinált kezelés – megfelelő monitorozás mellett, dóziscsökkentéssel – beszűkült 

vesefunkciók esetén is végezhető.
 6.2.3. PegIFN alfa-2b + RBV (Rebetol) 200 µmol/l feletti kreatinin és/vagy 50 ml/perc alatti kreatinin clearance esetén 

ellenjavallt.
 6.2.4. PegIFN alfa-2b monoterápia végezhető beszűkült vesefunkció esetén (15–50 ml/perc kreatinin clearance) 

az alkalmazási előiratban rögzített dóziscsökkentéssel.
 6.2.5. Haemodialysalt betegek kombinált antivirális kezelése csak akkor indokolt, ha a  beteg vesetranszplantációra is 

esélyes.
 6.2.6. Haemodialysalt betegek esetén PegIFN alfa-2a javasolt, 135 µg/hét dózisban. Nagy körültekintéssel, naponta vagy 

másnaponta 200 mg RBV (Copegus) adható.
 6.2.7. A kezelés időtartamát a nem vesebetegekre vonatkozó szabályok határozzák meg.
 6.3. Extrahepatikus manifesztáció (pl. cryoglobulinaemia)
 6.3.1. Amennyiben májérintettség bizonyítható, akkor a  kezelés megfelel az  előzőekben leírtaknak. A  PR kettős kezelés 

eredménytelensége esetén PRP hármas kezelés végezhető.
 6.3.2. Ha a GPT/ALT érték és a szövettan alapján májérintettség nem bizonyítható, IFN kezelés végezhető.
 6.3.3. A tünetekkel járó cryoglobulinaemia kezelése általában hosszabb időtartamot vesz igénybe, emiatt az  IFN 

monoterápia hosszabbítható.
 6.4. Ribavirin ellenjavallata esetén
 6.4.1. A fenti dózisú PegIFN vagy – ha az nem végezhető – StdIFN monoterápia végezhető. RBV nélküli IFN/PegIFN terápia 

kombinálása PI kezeléssel rezisztencia kialakulása miatt tilos.
 6.5. Thrombopenia vagy leukopenia
 6.5.1. Standard interferon (StdIFN) kezelés kifejezett thrombopenia vagy leukopenia hajlam esetén végezhető, de ilyenkor 

is mérlegelendő csökkentett dózisú PegIFN±RBV terápia végzése. A  StdIFN dózisa: heti 3×3-6 ME, mely – ha nem 
ellenjavallt – a  fenti dózisú RBV-nel kombinálandó. A  PI kezeléssel történő kombinálásra nincsen adat, így nem 
ajánlott.

 6.6. Akut C hepatitis
 6.6.1. A 8–12. héten a HCV-RNS vizsgálat pozitivitása esetén 24 hetes PegIFN monoterápia javasolt.
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 6.7. Gyermekek
 6.7.1. Három éves kor felett indokolt esetben gyermekgyógyász és hepatológus együttes javaslata alapján 48 hetes PR 

kettős kezelés javasolható. Dozírozás az  alkalmazási előirat szerint. 18 éves kor alatt PI alkalmazása tapasztalat 
hiányában nem megengedett.

 6.8. HIV és HCV koinfekció
 6.8.1. Minden genotípus esetén a  HIV coinfectio nélküli kezelési stratégiával, de a  cirrhosisosokhoz hasonlóan minden 

esetben 48 hétig kezelendő (azaz HCV G1, korábban sikertelenül kezelt betegek kezelésében a  proteáz gátlókat 
hasonlóan kell alkalmazni, mint HCV monoinfekció esetén).

 6.8.2. Aktív retrovirális kezelés, illetve < 200/µl CD4 sejtszám esetén fokozott ellenőrzés indokolt a tejsav acidosis, illetve 
a cytopenia lehetősége miatt.

 6.8.3. A gyógyszerkölcsönhatásokra fokozott figyelmet kell fordítani.
 6.9. Májtranszplantáltak
 6.9.1. Májtranszplantált betegeknél kialakuló új HCV fertőzés (vagy rekurrencia) a  rejekció lehetőségének kizárását 

követően korán kezelendő. A  kezelés fokozott ellenőrzés mellett történhet, lehetőség szerint a  transzplantációt 
végző intézmény irányítása mellett.

 6.9.2. Proteáz-gátlók alkalmazásával egyelőre kevés tapasztalattal rendelkezünk, de alkalmazásuk megfelelő 
elővigyázatossággal, szoros immunszuppresszív gyógyszerszint monitorozás mellett nem kontraindikált.

 6.10. Pozitív addiktológiai anamnézisű beteg
 6.10.1. Az IFN kezelés megkezdése előtt a manifeszt pszichiátriai zavar (különös tekintettel a depresszióra és a szorongásos 

kórképekre) kizárása szükséges.
 6.10.2. Ha kábítószer használatára pozitív az  anamnézis, akkor a  kombinált antivirális kezelés 3 hónapos – legalább két 

negatív drogteszttel igazolt – absztinencia után kezdhető meg. Az  addiktológus által rendelt fenntartó suboxone 
vagy methadon kezelés nem minősül kontraindikációnak.

 7. A finanszírozási ellenőrzés alapját képező ellenőrzési sarokpontok
 7.1. Az interferon terápia előtt a szükséges diagnosztikai kritériumok teljesültek-e?
 7.2. A betegek beválogatása az  Interferon Terápiás Bizottság engedélye alapján és a  Prioritási Indexnek megfelelően 

történt-e?
 7.3. Történt-e a  májbiopszia, transiens elastographia vagy más validált nem-invazív módszer a  fibrosis stádiumának 

meghatározására normál GPT esetén?
 7.4. A kezelés előtt minden betegnél történt-e PCR vizsgálat?
 7.5. A gyógyszeres terápia hossza a beteg labor eredményei alapján alátámasztott és dokumentált?
 7.5.1. Az algoritmus szerinti időpontokban a szükséges vírusvizsgálat megtörtént-e?
 7.5.2. A kezelés hossza ennek megfelelő volt-e?
 7.6. A terápia befejezését követően legalább 24 héttel PCR vizsgálat történt-e?
 8. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok
 8.1. A területre fordított közkiadások alakulása
 8.2. A finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya
 9. A finanszírozás szempontjából lényeges kódok
 9.1. Releváns BNO kódok

BNO BNO megnevezés

B1820 Idült vírusos C-típusú hepatitis 

 9.2. OENO kódok

OENO OENO megnevezés

11041 Vizsgálat

88460 Vérvétel

99910 Kiegészítő pont veszélyeztető beteg ellátásáért

28014 Vérkép automatával IV.

24600 Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása

24610 Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása

24640 Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása
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24720 Alkalikus foszfatáz meghatározása

24741 Pszeudo-kolineszteráz meghatározása

21020 Összfehérje meghatározása szérumban

21040 Albumin meghatározása szérumban, festékkötő módszerrel

21310 Glükóz meghatározása

21420 Összkoleszterin meghatározása

21411 Trigliceridek meghatározása

21150 Összes bilirubin meghatározása szérumban

21151 Konjugált bilirubin meghatározása szérumban

28620 Prothrombin meghatározása

21120 Karbamid meghatározása szérumban

21140 Kreatin meghatározása

2627T Hepatitis C vírus AT kimutatása

2639A HBsAg AG kimutatása

26261 HIV AT kimutatása

24060 TSH meghatározása (Thyreoidea-Stimuláló Hormon )

25567 Hepatitis C vírus kvantitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel

25566 Hepatitis C vírus kvalitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel

25569 HCV genotípus meghatározása molekuláris diagnosztikai módszerrel

25572 Hepatitis B vírus gyógyszer-rezisztens mutánsainak meghatározása PCR alapú módszerrel

29000 Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel

36130 Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat

3613D Tranziens elasztográfia

81581 UH vezérelt májbiopsia

81580 Aspiratio hepatis

92231 Immunmoduláció

91311
Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 
diabeteses betegnél)

 9.3. HBCS kódok

HBCS HBCS megnevezés

351B Májbetegségek, kivéve rosszindulatú daganatok, cirrhosis

9422 Kiegészítő HBCs transzplantátummal élő személy ellátására

3480 Májcirrhosis

 9.4. ATC kódok

ATC ATC megnevezés

L03AB04 interferon alfa-2a

L03AB01 interferon alfa természetes

L03AB05 interferon alfa-2b

L03AB11 peg-Interferon alfa-2a

L03AB10 peg-Interferon alfa-2b

J05AB04 ribavirin

J05AE11 telaprevir

J05AE12 boceprevir
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 10. Rövidítések

ALT Alanin aminotranszferáz

ATC Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció

BNO Betegségek nemzetközi osztályozása

CHC Krónikus hepatitis C

GPT Glutamát-piruvát transzamináz

HBCS Homogén betegségcsoport

HCC HepatoCelluláris Carcinoma

HCV Hepatitis C vírus

OENO Orvosi eljárások nemzetközi osztályozása

PCR Polymerase Chain Reaction

PegIFN Pegilált interferon

PI Proteáz inhibitor

PR Pegilált interferon+ ribavirin

RVR Rapid vírusválasz

eRVR Extended rapid viral response (kiterjesztett rapid vírus válasz)

RBV Ribavirin

StdIFN Hagyományos interferon

SVR Sustained virologic response (tartós virológiai válasz)”

A nemzeti fejlesztési miniszter 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelete
a földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető,  
valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 7. és 14. pontjában,
a 17. §, a 18. §, valamint a 6. és a 7. melléklet tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 84. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások

1. § (1) A földgázelosztó – a 3. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – a felhasználó által igényelt alábbi szolgáltatásokért 
kérhet külön díjat a felhasználótól:
 1. fogyasztásmérő berendezés hitelességének lejárta miatti cseréjének kivételével a  fogyasztásmérő 

berendezés mérésügyi felülvizsgálata, ide értve a szakértői vizsgálat és a vizsgálatra szállíttatás költségét,
 2. előre fizetős fogyasztásmérő felszerelése vagy nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezés előre fizetős 

fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje,
 3. előre fizetős fogyasztásmérő berendezés nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje,
 4. a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolása utáni visszakapcsolás,
 5. számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénz-átutalási megbízások pótlása esetén 

ugyanazon számlához tartozó készpénz-átutalási megbízásonként a második alkalmat követően,
 6. rendkívüli leolvasás – felhasználási helyenként felszámítva,
 7. a távlehívható fogyasztásmérő berendezésből kinyerhető, a  felhasználó földgázfogyasztására vonatkozó 

elszámolási alapadatok felüli adatok felhasználó rendelkezésére bocsátása azonos mérési időszakra 
vonatkozóan, 12 hónapon belül a második alkalmat követően,
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 8. a felhasználó általi vételezés szüneteltetése, megszüntetése vagy fogyasztásmérő berendezés újbóli üzembe 
helyezése esetén indokolt műszaki beavatkozás,

 9. a nem a  földgázelosztó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy felhasználói 
berendezésben észlelt gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása,

10. egy felhasználási helyre vonatkozó felhasználói csatlakozási terv felülvizsgálata naptári évenként a második 
alkalmat követően,

11. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti műszaki-
biztonsági szakfelügyelet.

 (2) Az egyetemes szolgáltató külön díjat kérhet a  felhasználótól számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, 
készpénz-átutalási megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó készpénzátutalási-megbízásonként 
a második alkalmat követően.

 (3) E  rendelet alkalmazásában rendkívüli leolvasás a  fogyasztásmérő berendezésnek az  elosztóhálózat-használati 
szerződés alapján történő leolvasásán felüli leolvasása.

2. §  Ha a földgázelosztó a felhasználó által megbízott földgázkereskedő megrendelése alapján jár el, a külön díjjal való 
közvetlen elszámolás a felhasználóval történik.

2. A földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató által ingyenesen biztosítandó szolgáltatások

3. § (1) A földgázelosztó a felhasználók részére legalább a következő szolgáltatásokat ingyenesen köteles biztosítani:
 1. az 1.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában meghatározott szolgáltatás, ha arra a  felhasználó személyében történő 

változással összefüggésben kerül sor,
 2. az 1.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott szolgáltatás, ha azok nyújtására kereskedőváltással 

összefüggésben került sor,
 3. az 1.  § (1)  bekezdésében foglalt szolgáltatások, ha annak térítésmentes elvégzését jogszabály 

a földgázelosztó kötelezettségeként határozza meg,
 4. az 1.  § (1)  bekezdés 2. és 3.  pontjában meghatározott szolgáltatás, ha a  szolgáltatás igénybe vevője 

szociálisan rászoruló fogyasztó,
 5. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti igénybejelentést benyújtó, az igény benyújtásakor földgázszállító 
vagy földgázelosztó vezetékhez való csatlakozással nem rendelkező, leendő felhasználó földgázszállító vagy 
földgázelosztó vezetékhez való csatlakozása esetén előre fizetős mérő felszerelése, ha a  felhasználó más 
felhasználási helyén e pont alapján előre fizetős mérő felszerelésére nem került sor,

 6. a fogyasztásmérő berendezés 1. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti leolvasása, ha arra vagy a  fogyasztásmérő 
berendezés hibája vagy a számlázással kapcsolatos megalapozott panasz miatt került sor,

 7. az üzletszabályzat vagy részei másolatának első alkalommal történő, formanyomtatványok, jegyzőkönyvek, 
egyéb szerződéses jogviszonnyal összefüggő dokumentumok, valamint igazolások másolatának kiadása,

 8. az 1.  § (1)  bekezdés 5., 7. és 10.  pontja szerinti szolgáltatást első és második alkalommal történő 
igénybevétele,

 9. a távlehívható fogyasztásmérő berendezésben tárolt és kiolvasható, a  felhasználó földgázfogyasztására 
vonatkozó adatokba a földgázelosztó ügyfélszolgálatán történő felhasználó általi betekintés, valamint

10. a távlehívható fogyasztásmérő berendezésben tárolt és kiolvasható, a  felhasználó földgázfogyasztására 
vonatkozó adatokhoz 3 hónapra visszamenőlegesen a földgázelosztó honlapján történő hozzáférés.

 (2) Ha a  felhasználó a  fogyasztásmérő berendezés hibás mérésének feltételezése miatt az  1.  § (1)  bekezdés 1.  pontja 
szerinti szolgáltatást kérte a  földgázelosztótól, és a  felülvizsgált fogyasztásmérő berendezés mérése a  külön 
jogszabályban előírt hibahatárt túllépi, vagy a  földgázelosztó megállapítja, hogy a  fogyasztásmérő berendezés 
hibás, a földgázelosztó az 1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felszámított külön díjat a felülvizsgálat eredményéről 
való értesüléstől számított 8 napon belül a felhasználónak vagy a fizetőnek visszatéríti.

 (3) A  földgázelosztó a  felhasználó kérésének megfelelő fizetési mód szerint – ennek hiányában a  felhasználó 
számlafizetési módja szerint – köteles teljesíteni a  (2)  bekezdés szerinti visszatérítést a  felhasználó vagy a  fizető 
számára.



50742 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 71. szám 

4. §  Az  egyetemes szolgáltató a  felhasználók részére legalább a  következő szolgáltatásokat köteles ingyenesen 
biztosítani:
1. az 1.  § (1)  bekezdés 2. és 3.  pontjában meghatározott cserének a  felhasználó megbízása alapján 

a földgázelosztónál történő kezdeményezése,
2. az üzletszabályzat vagy részei első alkalommal történő, formanyomtatványok, jegyzőkönyvek, egyéb 

szerződéses jogviszonnyal összefüggő dokumentumok, valamint igazolások másolatának kiadása,
3. az 1. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatás első és második alkalommal történő igénybevétele, és
4. a felhasználó elosztóhálózat-használati és földgáz-kereskedelmi szerződéseinek a  földgázellátásról szóló 

2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET.) 28/A. § (4) bekezdése szerinti megbízottként történő, összevont 
kezelése.

3. A felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások

5. § (1) A  földgázelosztó külön díjat számíthat fel a  földgázelosztási-szolgáltatásnak a  GET. 16.  § (1)  bekezdése alapján 
indokolt felfüggesztéséért, továbbá a  felfüggesztés alapjául szolgáló helyzet megszűnését követően a  földgáz-
szolgáltatás visszakapcsolásáért.

 (2) Ha a  földgázelosztó a  GET. 16.  § (1)  bekezdése alapján a  földgáz-szolgáltatást felfüggeszti, 8 napon belül 
a  felfüggesztés tényéről a  földgázkereskedőt és a  felhasználót, valamint a  fizetendő külön díjról a  felhasználót 
értesíti.

6. § (1) A földgázelosztó a felhasználótól annak szerződésszegése külön díjat kérhet
1. nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólításért,
2. tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítőért és
3. a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolásáért.

 (2) Az egyetemes szolgáltató a felhasználótól annak szerződésszegése esetén külön díjat kérhet
1. nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólításért és
2. tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítőért.

 (3) Az  (1)  bekezdés 1. és 2.  pontja és a  (2)  bekezdés szerinti fizetési felszólításért és kikapcsolási értesítőért az  az 
engedélyes számít fel külön díjat, amely a fizetési felszólítást vagy kikapcsolási értesítőt kibocsátotta.

7. § (1) Ha jogerősen megállapítást nyer, hogy a felhasználó nem követett el szerződésszegést, akkor az érintett engedélyes 
köteles az 5–6. § szerinti esetekben felszámított külön díjat a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti kamattal 
együtt 8 napon belül a felhasználónak visszatéríteni.

 (2) Az  érintett engedélyes a  felhasználó kérésének megfelelő fizetési mód szerint – ennek hiányában a  felhasználó 
számlafizetési módja szerint – köteles teljesíteni az  (1)  bekezdés szerinti visszatérítést a  felhasználó vagy a  fizető 
számára.

8. §  Nem kérhető az  5–6.  § szerinti külön díj abban az  esetben, ha az  érintett engedélyes a  szerződésszegés miatt 
elvégzett szolgáltatás ellenértékét meghaladó mértékű kötbérigényt érvényesít.

4. A külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjai

9. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdés 5. és 7.  pontja és az  1.  § (2)  bekezdése szerinti szolgáltatások legmagasabb külön díjainak 
meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) A  földgázelosztó az  1.  § (1)  bekezdés 1–4., 6. és 8–11.  pontjában és a  6.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában foglalt 
szolgáltatásokért fizetendő külön díj mértékét a  szolgáltatásokkal összefüggő munkavégzésre fordított munkaidő 
és a  földgázelosztó munkavégzésének átlagos óradíjának (a  továbbiakban: óradíj) alapulvételével határozza 
meg. A  ráfordított időként minden megkezdett ¼ óra annyiszor kerülhet számításba vételre, ahány munkatárs 
a  külön díjas szolgáltatás nyújtásában közreműködött. Ráfordított időként kizárólag a  munkavégzés helyszínén 
munkavégzésre fordított idő vehető figyelembe.

 (3) Az  egyes földgázelosztók működési területén a  legmagasabb óradíj mértékét a  2.  melléklet tartalmazza. 
A  földgázelosztó által nyújtott külön díjas szolgáltatások legmagasabb munkaidő-szükségletét a  3.  melléklet 
tartalmazza.
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 (4) Az  5.  §-ban foglalt szolgáltatások külön díjának mértékét a  földgázelosztó a  (2)  bekezdésben szereplő módon 
állapítja meg. Ha a szerződésszegés megszüntetésére, a visszakapcsolásra, illetve a károkozás miatti munkavégzésre 
a  felhasználó kérésére vagy veszélyhelyzet elhárítása miatt a  földgázelosztó hivatalos munkaidején kívül kerül sor, 
a külön díj mértéke legfeljebb a (2) bekezdés szerinti külön díj 150%-a, a munkaszüneti napon végzett tevékenység 
esetében a külön díj mértéke legfeljebb a (2) bekezdés szerinti külön díj 200%-a lehet.

 (5) A 6. § szerinti szolgáltatások legmagasabb külön díjainak meghatározását a 4. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön 
díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a földgázelosztó jogosult a felhasználó 
irányában az 5. melléklet szerinti külön díj felszámítására.

 (2) Ha a  felhasználó a  szolgáltatást az  egyeztetett időpont előtt legalább az  egyeztetett időpont előtti munkanap 16 
óráig lemondja, a felhasználó mentesül a külön díj és az (1) bekezdés szerinti külön díj megfizetése alól.

11. § (1) Az 1. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt szolgáltatás esetében a  földgázelosztó a 9. § (2) bekezdése szerinti díjon 
felül a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetét is jogosult felszámítani.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában foglalt szolgáltatás esetében a  9.  § (2)  bekezdése szerinti díjat csökkenteni kell 
a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetével, ha a földgázelosztó az (1) bekezdés 
szerinti különbözetet a szolgáltatás nyújtása során felszámította.

12. §  Az 1–5. melléklet szerinti díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

5. Vegyes rendelkezések

13. §  A  külön díjak mértéke a  GET. 104/A.  §-a szerinti költség-felülvizsgálatok közötti időszakban az  engedélyes által 
gázévenként egy alkalommal, az  adott gázévben július 1-jei hatállyal a  Magyar Nemzeti Bank által közzétett 
aktuális (az árváltozást megelőző legutolsó) „Jelentés az  infláció alakulásáról” című kiadványban szereplő, inflációs 
előrejelzés mértékének 5% feletti részével növelhető.

14. § (1) A  földgázelosztó és az  egyetemes szolgáltató a  felhasználók tájékoztatása céljából az  e  rendelet szerinti 
szolgáltatások listáját és azok díjainak érvényes, általános forgalmi adó nélküli és azzal növelt értékeit 
az ügyfélszolgálati irodáikban és internetes honlapjukon hozzáférhetővé teszik.

 (2) Az e rendelet szerinti szolgáltatások részletes listáját és azok részletes díjainak általános forgalmi adó nélküli és azzal 
növelt értékeit a földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. május 1-jén lép hatályba.
 (2) A 18. § és a 7. melléklet 2013. október 1-jén lép hatályba.
 (3) A 3. § (1) bekezdés 10. pontja 2014. május 1-jén lép hatályba.
 (4) A 13. § 2014. július 1-jén lép hatályba.
 (5) E  rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépését követően megrendelt szolgáltatásokra és keletkezett 

szerződésszegésekre kell alkalmazni.

16. §  Hatályát veszti a  földgáz elosztói és közüzemi szolgáltatói engedélyesek vagy megbízottaik által fogyasztói igény 
alapján, külön díj ellenében végezhető szolgáltatások kizárólagos körének meghatározásáról szóló 16/2008. (VIII. 1.) 
KHEM rendelet.

17. §  A  távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a  lakossági felhasználónak és a  külön kezelt 
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

18. §  Az R. 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter



50744 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 71. szám 

1. melléklet a 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelethez

A földgázelosztó és a földgáz egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások 
díja

A B

1. Szolgáltatás megnevezése Külön díj mértéke

2. 1. § (1) bekezdés 5. pontja 18 forint/oldal

személyes átvétel esetében összesen legfeljebb 200 forint

postai úton történő továbbítás esetében 18 forint/oldal  
+ a levélpostai küldemény díja

3. 1. § (1) bekezdés 7. pontja 1800 forint/mérési pont

4. 1. § (2) bekezdése 18 forint/oldal

személyes átvétel esetében összesen legfeljebb 200 forint

postai úton történő továbbítás esetében 18 forint/oldal + 
a levélpostai küldemény díja 

2. melléklet a 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelethez

A földgázelosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások óradíja

A külön díjas szolgáltatások óradíja a földgázelosztók működési területén:

A B

1. Elosztói engedélyes forint/óra

2. Alpiq Csepeli Erőmű Kft. 2 700

3. E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 7 065

4. E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 7 065

5. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 5 720

6. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. 10 980

7. ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. 2 700

8. Magyar Gázszolgáltató Kft. 2 700

9. Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. 2 700

10. Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2 700

11. TIGÁZ – DSO Földgázelosztó Kft. 5 330

3. melléklet a 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelethez

A földgázelosztó által nyújtott külön díjas szolgáltatások munkaidő-szükséglete

I. A B

1. Mérő le-, felszerelés, csere

2. Mérőtípus (teljesítmény m3/óra) normaidő=munkaidő*munkatársak száma (óra) 

3. Lemezházas gázmérők  

4. G 6 alatt 1,1
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5. G 10 – G 25 3,0

6. G 40 – G 65 6,5

7. G 100 12,0

8. Turbinás gázmérők  

9. G 250 alatt 10,0

10. G 250 – G 500 12,0

11. G 500 – G 1000 16,0

12. G 1000 – G 5000 24,0

13. G 5000 felett 26,0

14. Forgó dugattyús gázmérők  

15. G 100 alatt 6,0

16. G 100 – G 200 8,5

17. G 200 – G 500 12,0

18. G 500 – G 1000 12,0

19. G 1000 – G 5000 24,0

20. G 5000 felett 26,0

II. A B

1. Nyomásszabályozó le-, felszerelés, csere

2. 100 m3/ óra alatt 1,0

III. A B

1. Szolgáltatás-felfüggesztés

2. elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték levágása és az élő vezeték ledugózása 
(földmunka, burkolatbontás nélkül)

3,0

3. tömblakásokban található fogyasztási hely kikapcsolása fali vezeték levágással 7,8

4. közterületi zárás/főelzáróval történő lezárás 1,6

5. lezárás zárótárcsa beépítésével 1,6–10 m3/h-ig 1,6

6. fémes kizárás 16–100 m3/h 1,8

7. fémes kizárás 100 m3/h felett 2,9

8. plombálás 10 m3/h felett 1,8

9. gázfogyasztó készülék lezárása (leszerelés, ledugózás) készülékenként 0,4

IV. A B

1. Ismételt üzembe helyezés

2. vezeték visszakötés (földmunka, burkolathelyreállítás nélkül) 3,0

3. tömblakásokban található fogyasztási hely visszakapcsolása fali vezeték 
összekötéssel

7,8

4. közterületi nyitás/főelzáró visszanyitás 1,8

5. zárótárcsa eltávolítása 1,6–10 m3/h 1,6

6. fémes visszanyitás 16–100 m3/h 2,8

7. fémes visszanyitás 100 m3/h felett 3,5

8. plomba eltávolítása 10 m3/h felett 1,8

9. gázfogyasztó készülék újbóli bekapcsolása 0,4
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4. melléklet a 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelethez

A felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások

A B

1. Szolgáltatás megnevezése Külön díj mértéke

2. 6. § (1) bekezdés 1. pontja 18 forint/oldal + a levélpostai küldemény díja

3. 6. § (1) bekezdés 2. pontja 18 forint/oldal + a levélpostai küldemény díja

4. 6. § (2) bekezdés 1. pontja 18 forint/oldal + a levélpostai küldemény díja

5. 6. § (2) bekezdés 2. pontja 18 forint/oldal + a levélpostai küldemény díja

5. melléklet a 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelethez

A felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által 
megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból történő elmaradása 
esetén felszámítható díj

A B

1. A 10. § (1) bekezdése szerint felszámítható díj maximális összege A díj felszámításának alapja

 2. 4120 forint eset

6. melléklet a 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet E:56 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

(Értékesítői teljesítménydíj)

(Miskolc) „2018”
 2. Az R. 1. melléklet F:56 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

(Értékesítői hődíj)

(Miskolc) „3100”

7. melléklet a 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelethez

Az R. 1. melléklet E:56 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

(Értékesítői teljesítménydíj)

(Miskolc) „15394”
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A vidékfejlesztési miniszter 28/2013. (IV. 30.) VM rendelete
az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,
a 7–10.  § és az  1.  melléklet tekintetében az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.  évi CXLI.  törvény 90.  § (3b)  bekezdésében, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében,
a 11.  § tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 
rendelet 94. § a), b) és f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. §  Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 7. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  2013. évben rendelkezésre álló keret összege 7800 millió forint, amelyből 2000 millió forint a  baromfi 
ágazatban, 5800 millió forint pedig az  egyéb állattenyésztési ágazatban kerülhet felhasználásra. E  keretek terhére 
a 2013. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2012. évben 
elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos 
igények teljesíthetők.”

2. §  A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 9/C. §-sal egészül ki:
„9/C.  § E  rendeletnek az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2013. (IV. 30.) 
VM rendelettel [a továbbiakban: 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet] megállapított 7. § (2) bekezdését a 28/2013. (IV. 30.) 
VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) 
támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

3. §  A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 
41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet [a továbbiakban: 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet] 4. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  2013. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 50 millió forint, amelynek terhére a  2013. évben 
elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a  2012. évben elvégzett 
szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények 
teljesíthetők.”

4. §  A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki.
„13. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2013. (IV. 30.) VM rendelettel 
[a  továbbiakban: 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet] megállapított 4.  § (2)  bekezdését a  28/2013. (IV. 30.) VM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló  
56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

5. §  Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 
[a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  2013. évben rendelkezésre álló támogatási keret összege 2900 millió Ft, amelynek terhére a  2013. évben 
elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a  2012. évben elvégzett 
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szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények 
teljesíthetők.”

6. §  Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet a következő 10/C. §-sal egészül ki.
„10/C.  § E  rendeletnek az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2013. (IV. 30.) 
VM rendelettel [a továbbiakban: 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet] megállapított 8. § (2) bekezdését a 28/2013. (IV. 30.) 
VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. A járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet 
módosítása

7. §  A járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 
149/2012. (XII. 28.) VM rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. §  A 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet a következő 3. §-sal egészül ki:
„3.  § E  rendelet 1.  mellékletének az  egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2013. (IV. 30.) 
VM  rendelettel (a  továbbiakban: Mr1. rendelet) megállapított 10.  pont 10.1. és 10.2.  alpontját a  2013. május 2-án 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

9. §  A 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:
„4. § E rendelet 1. mellékletének az Mr1. rendelettel megállapított 18. pont 18.3. és 18.4. alpontját a 2013. május 7-én 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

10. §  A 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet a következő 5. §-sal egészül ki:
„5.  § E  rendelet 1.  mellékletének az  Mr1. rendelettel megállapított 13.  pont 13.1. és 13.4.  alpontját a  2013. 
május 10-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez 
a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 
módosítása

11. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a  2012. évben 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 4.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A Vhr. 24. §-ában foglaltaktól eltérően, az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül 
köteles a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.”

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2013. május 2-án lép hatályba.
 (2) A 9. §, valamint az 1. melléklet 3. pontja 2013. május 7-én lép hatályba.
 (3) A 10. §, valamint az 1. melléklet 2. pontja 2013. május 10-én lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelethez

 1. A 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet 1. melléklete 10. pont 10.1. és 10.2. alpontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„10.1. Egri Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Eger)
Andornaktálya
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bodony
Bükkszenterzsébet
Bükkszentmárton
Bükkszék
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerszalók
Egerszólát
Erdőkövesd
Fedémes
Feldebrő
Felsőtárkány
Hevesaranyos
Istenmezeje
Ivád
Kerecsend
Kisfüzes
Maklár
Mátraballa
Mátraderecske
Mikófalva
Mónosbél
Nagytálya
Nagyvisnyó
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szarvaskő
Szentdomonkos
Szilvásvárad
Szúcs
Tarnalelesz
Tarnaszentmária
Terpes
Váraszó
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Verpelét
10.2. Füzesabonyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Füzesabony)
Aldebrő
Besenyőtelek
Dormánd
Egerfarmos
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezőszemere
Mezőtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlőrincfalva”

 2. A 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet 1. melléklete 13. pont 13.1. és 13.4. alpontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„13.1. Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Balassagyarmat)
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Endrefalva
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hollókő
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Ludányhalászi
Magyargéc
Magyarnándor
Mohora
Nagylóc
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Őrhalom
Patak
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Patvarc
Piliny
Rimóc
Szalmatercs
Szanda
Szécsénke
Szécsény
Szécsényfelfalu
Szügy
Terény
Varsány
13.4. Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Salgótarján)
Bárna
Bátonyterenye
Cered
Dorogháza
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kazár
Kisbárkány
Kishartyán
Litke
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraterenye
Mátraverebély
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Rákóczibánya
Ságújfalu
Salgótarján
Sámsonháza
Somoskőújfalu
Sóshartyán
Szilaspogony
Szuha
Vizslás
Zabar”

 3. A 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet 1. melléklete 18. pont 18.3. és 18.4. alpontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„18.3. Sárvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sárvár)
Bejcgyertyános
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Bő
Bögöt
Bögöte
Chernelházadamonya
Csánig
Csénye
Gérce
Gór
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Káld
Kenéz
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Nagygeresd
Nemesládony
Nick
Nyőgér
Ölbő
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Tompaládony
Uraiújfalu
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Zsédeny
18.4. Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szombathely)
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bozsok
Bucsu
Bük
Cák
Csempeszkopács
Csepreg
Dozmat
Felsőcsatár
Gencsapáti
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Gyanógeregye
Gyöngyösfalu
Horvátlövő
Horvátzsidány
Iklanberény
Ják
Kisunyom
Kiszsidány
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Lócs
Lukácsháza
Meszlen
Narda
Nárai
Nemesbőd
Nemescsó
Nemeskolta
Ólmod
Perenye
Peresznye
Pornóapáti
Pusztacsó
Rábatőttős
Rum
Salköveskút
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Tormásliget
Torony
Tömörd
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Velem
Vép
Zsennye”
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A vidékfejlesztési miniszter 29/2013. (IV. 30.) VM rendelete
a szőlő-bor szektort szabályozó egyes rendeletek módosításáról

A szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57.  § (1)  bekezdés b), e), g), h) és m)  pontjában, 
valamint az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 28.  pontjában, a  2.  § 
tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint 
a  hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX törvény 61.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában, a  3.  § tekintetében a  mezőgazdasági, 
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 
szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a), b) és 
c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának 
rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A  szőlészeti és a  borászati adatszolgáltatás, valamint a  származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá 
a  borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 
(a továbbiakban: R1.) a következő 39/A. §-sal, és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező bortétel további feldolgozása
39/A.  § (1) Egy forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező bortétel további feldolgozás céljából történő több 
bortételre bontása esetén a  további feldolgozás megkezdése előtt 3 munkanappal a  borászati üzem köteles 
a  forgalomba hozatali engedélyről szóló határozat módosítását kérni a  NÉBIH-től a  bortétel alábbi adatainak 
közlésével:
a) forgalomba hozatali engedély száma,
b) a változatlan formában forgalmazni kívánt mennyiség,
c) a bortétel tárolásának pontos helye.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelem alapján a  NÉBIH az  eredeti forgalomba hozatali engedélyben szereplő 
mennyiséget a bejelentett mennyiségre csökkenti, és az erről szóló határozatot 15 napon belül közli a forgalomba 
hozóval, valamint a hegybíróval.
(3) A  további feldolgozásra szánt bortételről a  NÉBIH legkésőbb a  (2)  bekezdés szerinti határozat meghozatalával 
egyidejűleg a 10. számú melléklet „B” része szerinti adattartalommal a forgalomba hozó részére igazolást ad ki.
(4) A további feldolgozásra szánt bortétel bor származási bizonyítványát a (3) bekezdés alapján kiadott igazolással 
kell kérelmezni.
(5) OEM-borászati termék további feldolgozás céljából történő értékesítése esetén az eladónak az értékesítés tényét 
a tranzakciót követő 48 órán belül be kell jelentenie az eladó borászati üzeme szerint illetékes hegybíró részére.”

 (2) Az R1. 36. § (2) bekezdésében az „a 12. számú melléklet B, C vagy D pontjaiban” szövegrész helyébe az „a 12. számú 
melléklet B, C, D vagy E pontjaiban” szöveg lép.

 (3) Az R1. 11. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R1. 15. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (5) Hatályát veszti az R1. 39. § (6)–(8) bekezdése.

2. A borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó 
higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosítása

2. §  Hatályát veszti a  borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a  tevékenységükre vonatkozó 
higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet 6. §-a.
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3. Az egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról szóló 
6/2013. (II. 5.) VM rendelet módosítása

3. § (1) Az  egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról szóló 6/2013. (II. 5.) 
VM rendelet (a továbbiakban: R2.) 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Egy kérelmező egy negyedévre egy kifizetési kérelmet nyújthat be. A 2013. október 31-ig és a 2014. január 31-ig 
tartó két negyedévre vonatkozóan 2014. február folyamán közös kifizetési kérelmet kell benyújtani.”

 (2) Az R2.
a) 2. § (3) bekezdésében az „a 2013/2014. borpiaci évtől” szövegrész helyébe a „2013. október 16-tól”;
b) 4. § (1) bekezdésében az „április 30.” szövegrész helyébe a „június 14.”
szöveg lép.

4. Záró rendelkezés

4. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 29/2013. (IV. 30.) VM rendelethez

Az R1. 11. számú mellékletének C. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„C. Forgalomba hozatali engedély igénylése céljából kiadott bor származási bizonyítvány

Bor származási bizonyítvány
„C” típus – forgalomba hozatali engedély igénylése céljából kiadva

Példányszám: Sorszám:

Hegyközségi Tanács: Hegyközség:

Termelő neve: Felvásárló neve:

Termelő címe: Címe:

GA száma: GA száma:

A B C D

1.

A
 b

or
ás

za
ti 

te
rm

ék

megnevezése:
2. tárolási helye:
3. termékkategóriája:
4. színe:
5. származási országa:
6. évjárata
7. szőlőfajtája vagy fajtái
8. alkoholtartalmát növelték: igen/nem
9. édesítése megtörtént: igen/nem

10. savtartalmát növelték: igen/nem
11. savtartalmát csökkentették: igen/nem
12. teljes mennyisége (hl)
13. minimális összes alkoholtartalma:
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14.

A
 b

or
ás

za
ti 

te
rm

ék
en

 je
lö

lh
et

ő

eredetmegjelölés vagy földrajzi 
jelzés és bortípus

15.
az eredetmegjelölés 
termőterületénél kisebb földrajzi 
egység(ek) neve(i)

16.
a Btv. 13/A. § (3), (5) és 
(6) bekezdésében meghatározott 
hagyományos kifejezés

17.
a Btv. 36. §-ában, valamint 
az 55. §-ban meghatározott 
hagyományos kifejezés(ek)

18.

a 607/2009/EK bizottsági rendelet 
66. cikkében meghatározott 
bizonyos előállítási eljárásokra 
utaló kifejezés(ek)

19.
az 56. §-ban meghatározott 
egyéb korlátozottan használható 
kifejezés(ek)

20.
a termékleírásban szabályozott 
egyéb kifejezés(ek)

21. évjárat

22. borszőlőfajta(ák) neve(i)

23.
az édességi kategória 
megnevezése

24.

Tö
rt

én
et

a bevont szőlő vagy bor származási 
bizonyítvány(ok) vagy forgalomba 
hozatali engedély(ek) száma

a borászati termék megnevezésre
mennyiség 
(hl – pincekönyv 
alapján)

25.
26.
27.
28.

Megjegyzés:
A fenti tételekre a  ...................................................... sorszámú bor származási bizonyítványt a  forgalomba hozatali 
engedély igénylésének céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem.

A HBB döntésére vonatkozó záradék:

Kelt.: ...................................................................  ...................................................................
                   P. H.  Hegybíró aláírása”
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2. melléklet a 29/2013. (IV. 30.) VM rendelethez

 1. Az R1. 15. számú mellékletének 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

12. „szűretlen” 
(magyar)

bor Olyan bor, amely esetében mellőzték 
a szűrést

 2. Az R1. 15. számú mellékletének 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

15. „újbor” (magyar) bor A szüret évében palackozott bor.

 3. Az R1. 15. számú mellékletének 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

18. „termelői pezsgő” 
(magyar)

pezsgő, minőségi pezsgő, illatos 
minőségi pezsgő

– a terméket a palackban történő második 
alkoholos erjesztéssel teszik pezsgővé;
– a termék a küvé összeállításától számítva 
legalább kilenc hónapon át megszakítás 
nélkül a borseprőn marad ugyanabban 
az üzemben, ahol a küvé készül;
– a terméket degorzsálással választják el 
a borseprőről;
– ugyanabban a gazdaságban – ideértve 
a termelői csoportokat is – termelt szőlőből 
állítják elő, amelyben a termelő a pezsgők 
vagy minőségi pezsgők vagy illatos minőségi 
pezsgők készítésére szánt szőlőből bort 
készít;
– a címkén jelölik a gazdaságot és 
a szőlőfajtát;
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A vidékfejlesztési miniszter 30/2013. (IV. 30.) VM rendelete
az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, az  1.  § tekintetében a  vad védelméről, 
a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, a  2.  § tekintetében 
a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, a 4. § tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés b) pontjában, a 6. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés 
p)  pontjában, a  8.  § tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
112.  § (2)  bekezdés 3. és 6.  pontjában, kapott felhatalmazás alapján – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), b), e) és h) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

1. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásáról 
szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 33.  § (3)  bekezdésében a „mezőőr, valamint” szövegrész helyébe a „mezőőr, 
a természetvédelmi őr, valamint” szöveg lép.

2. A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi 
kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) A  mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról 
szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2007. (VI. 27.) VM rendelet] 1.  § i)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„i) köztartozás: az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  § 20.  pontjában meghatározott fizetési 
kötelezettség;”

 (2) Az 50/2007. (VI. 27.) VM rendelet 1. § s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„s) bejelentési rendelet: az  agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről 
szóló kormányrendelet.”

 (3) Az 50/2007. (VI. 27.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  agrár de minimis rendelet szerinti küszöbérték ellenőrzése céljából a  mezőgazdasági vállalkozás 
kezességvállalási kérelem benyújtásával egyidejűleg tett nyilatkozatában hozzájárul ahhoz, hogy a kezességvállaló 
intézmény a  Tv. 26.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti, a  mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) 
támogatások nyilvántartási rendszerében lévő, a  mezőgazdasági vállalkozás szabad csekély összegű (de minimis) 
keretére vonatkozó adatokat kérjen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (a továbbiakban: MVH), továbbá 
ahhoz, hogy az  igényelt kezességvállalás támogatásának összege az  MVH nyilvántartási rendszerében zárolásra 
kerüljön.”

 (4) Az 50/2007. (VI. 27.) VM rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  kezességvállaló intézmény a  támogatástartalomról szóló igazolás adattartalmáról a  bejelentési rendelet 
szerint tájékoztatja az  MVH-t is. A  támogatástartalomról szóló igazoláson fel kell tüntetni a  mezőgazdasági 
vállalkozás nevét, ügyfél-azonosítóját, a  támogatás jogcímét, a  forint/euró átváltási árfolyamot és 
a támogatástartalom összegét.”

 (5) Az 50/2007. (VI. 27.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  támogatástartalom euróban történő meghatározásakor a  kezesség-elbírálás hónapjának első napján 
érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.”

 (6) Az  50/2007. (VI. 27.) VM rendelet 3.  § (5)  bekezdésében a „bejelentési rendelet 5.  § (7)  bekezdésének” szövegrész 
helyébe a „bejelentési rendeletnek” szöveg lép.

 (7) Hatályát veszti az 50/2007. (VI. 27.) VM rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése, valamint 1. számú melléklete.
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3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez 
nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 
módosítása

3. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 88/2007. (VIII. 17.) 
FVM rendelet] 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A támogatásra jogosult köteles:
a) az erdőrészlet határainak azonosíthatóságáról a teljes támogatási időszak alatt gondoskodni,
b) a művelési ág változását bejelenteni a  járási földhivatalnál a megvalósult erdőtelepítés Országos Erdőállomány 
Adattáron történő átvezetéséről szóló jogerős határozattal, annak közlését követő nyolc napon belül, és
c) a  művelési ág változását a  járási földhivatalnál átvezettetni legkésőbb a  negyedik kifizetési kérelem benyújtási 
időszak évében június 30-ig.”

 (2) A 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  erdőtelepítés első kiviteléhez, az  ápolásához, valamint erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához 
nyújtott támogatás az  első kifizetési kérelem alapján az  első kivitel elvégzését követően akkor fizethető ki, ha 
az  erdészeti hatóság az  erdőtelepítés befejezését az  Országos Erdőállomány Adattárba bejegyezte, és arról 
jogerős határozatot hozott. A  második és azt követő kifizetési kérelmek alapján támogatás csak azon erdőrészlet 
vonatkozásában folyósítható, amelynél az erdő-művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése az adott 
kifizetési kérelem évében június 30-ig, de legkésőbb a kifizetési kérelem elbírálásáig megtörtént.”

 (3) A 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az erdő művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése előtt – az első kifizetési kérelem kivételével – 
benyújtott további kifizetési kérelmek elbírálását az  ingatlan-nyilvántartásban még nem átvezetett erdőrészletek 
vonatkozásában fel kell függeszteni. Az  erdő-művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését követően 
támogatás attól az évtől kezdődően folyósítható újra, amelyben az átvezetés június 30-ig, de legkésőbb a kifizetési 
kérelem elbírálásáig megtörtént. A művelési ág váltás átvezetése utáni első kifizetéssel együtt a korábbi években – 
az átvezetés késedelme miatt – felfüggesztéssel érintett támogatást is folyósítani kell.”

 (4) A 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, valamint az adott erdőrészlethez kapcsolódóan 
megállapított támogatási jogosultság megszűnik, ha]
„e) az  erdő-művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése legkésőbb a  negyedik kifizetési kérelem 
benyújtásának évében június 30-ig nem történik meg.”

 (5) A 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet Záró rendelkezés alcíme a következő 16/C. §-sal egészül ki:
„16/C.  § E  rendeletnek az  egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 5. § (5) bekezdését, 
a 12. § (2a) bekezdését, valamint a 13. § (1) bekezdés e) pontját a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor 
már benyújtott, de jogerősen még el nem bírált kifizetési kérelmekre is alkalmazni kell.”

4. A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 
módosítása

4. § (1) A  talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 
90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet] 3/A.  § (2)  bekezdésében az „a hozzá beérkezett ültetvénytelepítést” szövegrész 
helyébe az „a hozzá beérkezett, az árutermő, törzs- és kísérleti szőlő (kivéve a csemege- és alanyszőlő) telepítéséhez 
készített ültetvénytelepítést” szöveg lép.

 (2) A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

5. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. 
intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
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139/2008. (X. 22.) FVM [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] a  7.  §-t követően a  következő alcímmel 
egészül ki:
„A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása a 2. célterület esetében
7/A.  § (1) A  Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a  kötelező képzések szolgáltatására kötendő szerződés 
hatálybalépésének napját követő tizenöt napon belül a képzések megvalósítására vonatkozó támogatási kérelmet 
nyújt be az  MVH-hoz postai úton, amelyhez csatolni kell a  képzések szolgáltatására kötött aláírt és hatályos 
szerződés másolatát. Az MVH tíz napon belül hozza meg döntését.
(2) A  jóváhagyó támogatási határozattal rendelkező Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a  képzésre 
kötelezettek részére teljesített képzésekre vonatkozóan – a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal – kifizetési 
kérelmet nyújt be elektronikus űrlapon az MVH-hoz.
(3) A kifizetési kérelem benyújtásával azonos benyújtási időszakban a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezetnek 
be kell nyújtani az MVH-hoz elektronikusan, szkennelt formában:
a) a  képzési díjat igazoló bizonylatot, melyet a  Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet képviseletére jogosult 
személynek alá kell írnia;
b) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatot;
c) amennyiben a  képzésen a  képzésre kötelezett meghatalmazottja vesz részt, az  erről szóló meghatalmazást, 
valamint a  munkáltató által kiállított munkáltatói igazolást, mely igazolja, hogy legkésőbb a  felnőttképzési 
szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően a képzésen résztvevő és az ügyfél között a 4. § (1) bekezdés 
b) pontja szerinti jogviszony fennáll;
d) a képzések 3. számú melléklet szerinti jelenléti íveit;
e) az  erdőgazdálkodó képzésre kötelezett nyilatkozatát a  képzés első napját megelőző kettő pénzügyi évben és 
a  képzés teljesítésének pénzügyi évében kapott valamennyi, az  általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó 
csekély összegű támogatás összegéről.
(4) A  képzések elszámolható kiadásait igazoló számviteli bizonylatokon fel kell tüntetni a  lefolytatott képzésnek 
(képzéseknek) a  6. számú mellékletben meghatározott kódszámát, a  támogatási határozat azonosító számát, 
valamint a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést.
(5) Egy adott képzés díja legkésőbb a  képzés befejezése utáni hatodik kérelem benyújtási időszakban benyújtott 
kifizetési kérelemben számolható el. Amennyiben a  képzés befejezése kérelem benyújtási időszakra esik, akkor 
az azt követően megnyíló első kérelem benyújtási időszaktól kell számítani a hat időszakot.
(6) Az MVH helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezetet, valamint 
a képzéseket, beleértve a képzésen vezetett, a 3. számú melléklet szerinti jelenléti ívet.
(7) A kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka 2013. évtől kezdődően minden hónap 20. napjától a hónap utolsó 
napjáig tart. Kifizetési kérelem legkésőbb 2014. december 31-én nyújtható be. Kifizetési kérelem csak a benyújtási 
időszak első napját megelőző napig lezárult képzésre nyújtható be.
(8) Nem számolható el támogatás azoknak az  erdőgazdálkodóknak a  képzésére vonatkozóan, akik részére 
a Kötelező Képzéseket Szolgáltató Szervezet a képzés díját a 4/A. § (3) bekezdése alapján jogosult felszámítani.
7/B.  § 2013. augusztus 1. előtt hatályba lépett felnőttképzési szerződésekhez kapcsolódó támogatások 
vonatkozásában a kérelmek benyújtására 2013. szeptember 1-jétől 30-ig van lehetőség.”

 (2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a következő 10/D. §-sal egészül ki:
„10/D.  § (1) A  kötelező képzésekre vonatkozóan 2013. augusztus 15. előtt hatályba lépett felnőttképzési 
szerződésekhez kapcsolódó támogatások vonatkozásában, valamint az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2013. (II.  4.) 
VM  rendelet [a továbbiakban: 4/2013. (II. 4.) VM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben 
az  e  rendeletnek a  4/2013. (II. 4.) VM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell 
alkalmazni.
(2) Az MVH a képzésre kötelezettek jegyzékét első alkalommal 2013. augusztus 31-ig megküldi az IH részére.”
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6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási 
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

6. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 61/2009. (V. 14.) 
FVM rendelet] 16. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti célprogramok esetében a  támogatásra jogosultnak az  MVH által közleményben 
közzétett módon be kell jelentenie:]
„a) zöldtrágyázás megvalósítása esetén a  növényállomány beforgatását megelőzően a  zöldtrágyázásra kerülő 
növényfajt, a munkálat végzésének helyét és időpontját;”

 (2) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 16. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  vetésszerkezeti előírások vizsgálatánál azok a  területek, amelyekre egy adott évben vis maior kérelem 
keretében pihentetett hasznosítást adtak meg, az  adott gazdálkodási évnél egyéb kultúraként kerülnek 
figyelembevételre.”

 (3) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (2)  bekezdés szerinti rendszer keretében a  támogatásra jogosultak közül reprezentatív mintasokaság kerül 
kiválasztásra.”

 (4) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  mintasokaság kiválasztási eljárását követően az  IH a  kiválasztásra került támogatásra jogosultak körét a Tv. 
14. § (1) bekezdés c) pont cg) alpontja alapján közleményben teszi közzé.”

 (5) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  támogatásra jogosult valamely kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egészére nem tudja 
igazolni a támogatási időszak teljes időtartamára a jogszerű földhasználatot, akkor
a) a támogatásra jogosultság mértéke az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül a nem 
igazolt területrész méretével csökkentésre kerül, és
b) a  nem igazolt területrészre vonatkozóan igénybe vett támogatási összeget a  jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.”

 (6) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 57. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Kizárólag az  5. gazdálkodási évben bejelentett, és elfogadott vis maior esetén mentesülhetnek az  ügyfelek 
a vetésszerkezetre vonatkozó előírások alól.”

 (7) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (8) A  61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 25.  § (10)  bekezdésében az  „(1)  bekezdés a)  pontjától eltérően az  Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás 
részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet szerinti gazdaságátadás esetén” szövegrész helyébe 
az  „(1)  bekezdéstől eltérően az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  mezőgazdasági termelők 
gazdaságátadásához nyújtandó támogatás igénybe vétele esetén” szöveg lép.

 (9) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 81/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„81/C.  § E  rendeletnek az  egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
139/2012.  (XII.  22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 139/2012. (XII. 22.) VM rendelet] megállapított 27.  §-át, 
42.  § (2)  bekezdését, 53.  § (6)  bekezdés a)  pontját, 53.  § (8)  bekezdését a  139/2012. (XII. 22.) VM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

 (10) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet a következő 81/D. §-sal egészül ki:
„81/D.  § E  rendeletnek az  egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 16.  § 
(7)  bekezdés a)  pontját, a  16.  § (10)  bekezdését, valamint az  57.  § (8)  bekezdését a  30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

7. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 124/2009. (IX. 24.) 
FVM rendelet] 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(5) A 3. § c) pontja szerinti célprogram esetében a kifizetési kérelem benyújtásakor a kérelmezett rész-erdőrészlet 
területméretét igazolni kell. Igazolásként kizárólag a  kérelmezett rész-erdőrészlet külső töréspontjainak Egységes 
Országos Vetületi Rendszerben legalább 2 méteres pontossággal meghatározott koordinátáit bizonyító mérési 
jegyzőkönyv másolati példánya fogadható el. A másolati példányt a kifizetési kérelemmel egyidejűleg az erdőrészlet 
fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal erdészeti hatóságához postai úton kell megküldeni.”

 (2) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet III. Fejezete a következő 27/B. §-sal egészül ki:
„27/B.  § E  rendeletnek az  egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 9. § (5) bekezdését 
a 2012. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozatokhoz kapcsolódóan benyújtott 
kifizetési kérelmek alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.”

8. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet módosítása

8. § (1) Az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet [a továbbiakban: erdőtörvény vhr.] 1.  § (1)  bekezdése a  következő m)–v)  ponttal 
egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„m) közjóléti berendezés: erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen 
elhelyezett, a pihenés, a közjóléti célú közlekedés, a sport, a  játék és az  ismeretszerzés célját szolgáló, ingyenesen 
használható erdei építmény, amely erdészeti létesítménynek minősül;
n) közjóléti létesítmény: a  közjóléti berendezések funkcionális egysége, amely hozzájárul az  erdőt látogatók 
egészségének megőrzéséhez, tudásuk gyarapításához, a  sportolás és rendszeres testedzés lehetőségének 
biztosításához;
o) pad: fából készült, minimum 1,5 m hosszú, legalább 30 cm széles ülőfelülettel rendelkező, helyhez rögzített 
közjóléti berendezés;
p) erdei bútor garnitúra: fából készült, minimum 1,5 m hosszú és legalább 70 cm széles asztalból és két padból álló, 
helyhez rögzített közjóléti berendezés;
q) tűzrakóhely: minimum 80 cm belső átmérőjű, kőből épített tűzgödör kötőanyaggal, beton alappal;
r) szemétgyűjtő: felületkezelt fa szerkezetű, minimum 40 l űrtartalmú, hulladék gyűjtésére és ideiglenes tárolására 
szolgáló helyhez rögzített közjóléti berendezés;
s) tájékoztató tábla: faoszlopra vagy felületkezelt favázra rögzített színes információs felületű, 12 dm2 vagy annál 
nagyobb információs felületű, időjárásnak ellenálló kialakítású, és UV védelemmel ellátott tábla;
t) védőház: fedett, oldalt nyitott kialakítású, felületkezelt fából készült épület, 6–20 m2 közötti alapterülettel, 
legalább 4 rögzített ülőhellyel;
u) erdei épület: erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen elhelyezett épület;
v) erdei kilátó: erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló területen
va) kizárólag fából,
vb) kizárólag kőből, vagy
vc) a va) és vb) alpontban meghatározott anyagokból vegyesen,
alapozással és villámvédelemmel épített, legalább 6 méter padlómagasságú létesítmény, amely biztosítja 
a  környező fák feletti akadálytalan ellátás lehetőségét, magasságán a  legfelső járószint terepszinttől mért 
függőleges távolsága értendő.”

 (2) Az erdőtörvény vhr. a következő 3/A–3/E. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) Pad, erdei bútor garnitúra, tájékoztató tábla, tűzrakóhely típusú közjóléti berendezés az  erdészeti 
hatósághoz történő (5) bekezdés szerinti, előzetes bejelentést követő 31. naptól létesíthető.
(2) A bejelentés időpontjának az erdészeti hatósághoz történő beérkezés napja számít.
(3) Erdei épület kivételével a  közjóléti berendezést felújítani, korszerűsíteni, helyreállítani az  erdőgazdálkodó 
hozzájárulásával szabad.
(4) Erdei épület kivételével a  közjóléti berendezés lebontását, megszüntetését az  erdészeti hatóságnak 
az (5) bekezdés szerint kell bejelenteni a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal.
(5) A  bejelentést az  erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített és honlapján közzétett 
formanyomtatványon kell benyújtani, amely a következő adatokat tartalmazza:
a) erdőgazdálkodó neve, erdőgazdálkodói kódszáma;
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b) tevékenység megnevezése;
c) közjóléti létesítmény, közjóléti berendezés megnevezése;
d) közjóléti berendezés elhelyezkedését legalább 5 m pontossággal megadó EOV koordináta.
3/B. § A közjóléti berendezés létesítési engedélyezési tervének tartalmaznia kell:
a) a  létesítés helyének bemutatását (lehatárolás, földrajzi elhelyezkedés, megközelítés, meglévő infrastruktúra, 
meglévő közjóléti berendezések);
b) a tervezett közjóléti berendezés funkciójának bemutatását;
c) a  közjóléti berendezés tervezett helyét legalább 5 m pontossággal megadó EOV koordinátát, vagy vonalas 
berendezés típus esetén a nyomvonal kezdő-, vég- és töréspontjainak EOV koordinátáját;
d) a  tervező vagy az erdőgazdálkodó nyilatkozatát arról, hogy a terv megfelel a vonatkozó jogszabályi és szakmai 
előírásoknak;
e) a közjóléti berendezés műszaki vázrajzát;
f ) ha a kérelmet nem az erdőgazdálkodó nyújtotta be, az erdőgazdálkodó hozzájáruló nyilatkozatát.
3/C. § A közjóléti létesítmény létesítési engedélyezési tervének tartalmaznia kell:
a) a tervezési terület jellemzését (lehatárolás, földrajzi elhelyezkedés, megközelítés, meglévő infrastruktúra);
b) korábbi létesítmény bővítése esetén a meglévő közjóléti létesítmény adatait;
c) a tervezett közjóléti létesítmény megközelítési lehetőségeit (gépkocsis, kerékpáros, lovas, gyalogos);
d) a tervezett közjóléti berendezések jegyzékét, mennyiségi mutatóit;
e) a tervező nyilatkozatát arról, hogy a terv megfelel a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak;
f ) a  közjóléti berendezések elhelyezését ábrázoló erdészeti nyilvántartási térképet, valamint a  tervezett közjóléti 
berendezések helyét legalább 5 m pontossággal megadó EOV koordinátákat, vonalas berendezés típusok esetén 
azok kezdő-, vég- és töréspontjainak EOV koordinátáit;
g) pad, erdei bútor garnitúra, tájékoztató tábla, tűzrakóhely kivételével a közjóléti berendezések műszaki vázrajzait;
h) ha a kérelmet nem az erdőgazdálkodó nyújtotta be, az erdőgazdálkodó hozzájáruló nyilatkozatát.
3/D.  § A  közjóléti berendezés és létesítmény használatbavételét az  erdészeti hatóság központi szerve által 
rendszeresített és honlapján közzétett, 20/A. § szerinti adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell bejelenteni.
3/E. § (1) Nem helyezhető el közjóléti berendezésként meghatározóan reklám célú irányító- és tájékoztató tábla.
(2) Fokozottan tűzveszélyes állományban nem létesíthető tűzrakóhely.
(3) A  3/A.  § (1)  bekezdés szerint bejelentés alapján létesíthető közjóléti berendezés elhelyezéséhez, rögzítéséhez 
csak természetes anyag használható fel, és a  berendezés elhelyezése érdekében fakitermelésnek minősülő 
tevékenység nem végezhető. Ha a  berendezés elhelyezése, rögzítése fakitermeléssel vagy idegen anyag 
elhelyezésével jár, annak létesítését a 3/B. § vagy 3/C. § szerint engedélyeztetni kell.
(4) A közjóléti berendezésekhez és létesítményekhez kapcsolódó festett jelzések, irányító táblák az erdőgazdálkodó 
hozzájárulásával helyezhetőek el.
(5) Élő fára tábla csak a fa növekedését nem akadályozó, egészségi állapotát nem veszélyeztető módon helyezhető el.
(6) Erdőben csak az erdő rendeltetéseivel, közjóléti szerepével és a  fenntartható erdőgazdálkodással összhangban 
álló, rendeltetésszerű használatra alkalmas közjóléti berendezés és létesítmény helyezhető el és tartható fenn.
(7) Az  Evt. 93.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerint kijelölt turistaútvonal 20/A.  § (4)  bekezdés szerinti adatait 
az erdőgazdálkodó a létesítést követő 30 napon belül köteles bejelenteni az erdészeti hatóságnak.”

 (3) Az erdőtörvény vhr. a következő alcímmel és 20/A. §-sal egészül ki:
„A közjóléti létesítmények nyilvántartására vonatkozó szabályok
20/A. § (1) Az Adattárban a közjóléti létesítmény alábbi adatait kell nyilvántartani:
a) nevét, egyedi azonosítóját, típusát;
b) földrajzi elhelyezkedését (megye, hely, tag, részlet);
c) a létesítés évét;
d) a létesítmény befogadóképességét (fő);
e) a létesítmény által elfoglalt teljes területet 0,01 ha-os pontossággal vagy hosszát 20 m-es pontossággal;
f ) az elhelyezkedését jellemző súlypont EOV koordinátáját;
g) erdészeti nyilvántartási térképen ábrázolva súlypontját és nevét, továbbá vonalas létesítmény-típusnál 
nyomvonalát, 3 ha-nál nagyobb kiterjedés esetén területét;
h) a területén található közjóléti berendezések típusait és mennyiségét.
(2) Az Adattárban a nem közjóléti létesítményhez kapcsolódó közjóléti berendezés alábbi adatait kell nyilvántartani:
a) közjóléti berendezés megnevezését;
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b) közjóléti berendezés helyét legalább 5 m pontossággal megadó EOV koordinátáját vagy vonalas berendezés 
típus esetén a nyomvonal kezdő-, vég- és töréspontjainak EOV koordinátáit.
(3) Az Adattárban az Evt. 92. § (2) bekezdése szerint lovaglásra és járműközlekedésre kijelölt utak alábbi adatait kell 
nyilvántartani:
a) engedélyezett használat típusát;
b) út nyomvonalát legalább 5 m pontossággal.
(4) Az Adattárban az Evt. 93. § (1) bekezdés b) pontja szerint kijelölt turistaútvonal alábbi adatait kell nyilvántartani:
a) a turistaútvonal nyomvonalát legalább 5 m pontossággal;
b) a turistaútvonal jelzését.”

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosítása

9. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 
genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet [a továbbiakban: 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„2. állatállomány-szaporulat: az adott tenyésztő saját állatainak olyan szaporulatából adódó állatlétszám,
a) amelynek mértékét a támogatási kérelem benyújtásakor az elismert tenyésztőszervezet igazolta; és
b) amely
ba) saját tenyészetében született,
bb) a program végéig állománynövelésre állítanak be, és
bc) támogatható állatállománynak minősül.”

 (2) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  kifizetési kérelemre hozott helyt adó vagy részben helyt adó kifizetési határozatban – a  szarvasmarha, 
a  bivaly, a  ló, a  szamár, a  juh, a  kecske és a  sertés faj esetében a  kifizetési kérelem benyújtását megelőző évben 
beállított szaporulat figyelembe vétele nélkül – az aktuális állatállománynál kisebb a támogatott állatlétszám, akkor 
az, az állomány csökkentésének minősül.”

 (3) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget a 11. § (1) bekezdésében meghatározott, az aktuális állatállományra 
vonatkozó tartási kötelezettségének, vagy a  kifizetési kérelemben szereplő egyed egyéb okból elutasításra kerül, 
akkor
a) az aktuális állatállomány és a tényleges állatállomány közötti különbségre vonatkozó támogatási joga megszűnik, 
és
b) köteles visszafizetni az a) pont szerinti különbség után korábban felvett támogatási összeget.”

 (4) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet a következő 36. §-sal egészül ki:
„36.  § E  rendeletnek az  egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 2. § (1) bekezdés 
2.  pontját, 13.  § (2)  bekezdését és 26.  § (1)  bekezdését a  30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés 
keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó 
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása

10. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében 
a  növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 53/2011. (VI. 10.) 
VM rendelet] 6. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően az 5. melléklet szerinti tételek esetében a kérelmező az 500 db/tétel 
mintanagyságot köteles elérni.”

 (2) Az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
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 (3) Az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet
a) 6. § (3) bekezdés b) pontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)”,
b) 6. § (5) bekezdésében a „2015. szeptember 30-ig” szövegrész helyébe a „2015. október 31-ig”,
c) 6. § (6) bekezdésében a „2015. szeptember 30-ig” szövegrész helyébe a „2015. október 31-ig”,
d) 6. § (6) bekezdésében az „MgSzH-tól” szövegrész helyébe a „NÉBIH-től”,
e) 13. § (3) bekezdésében az „MgSzH” szövegrészek helyébe a „NÉBIH”,
szöveg lép.

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés 
keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó 
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet módosítása

11. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében 
a  védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 17/2012. (II. 29.) 
VM rendelet] 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés alapján elkészített ismeretterjesztő anyagok közül gazdálkodási évente legfeljebb egyre 
adható támogatás. Ha az ügyfél a támogatási kérelmében bármely gazdálkodási évre vonatkozóan ismeretterjesztő 
anyag és szakkönyv elkészítését is vállalta, akkor az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésénél a szakkönyvet 
kell figyelembe venni.”

 (2) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kifizetési kérelmet, a  2012/2013-as gazdálkodási évre vonatkozóan 2013. június 14. és július 15. között, azt 
követően pedig, gazdálkodási évente a tárgyévet követő május 1. és május 31. között lehet postai úton benyújtani 
az MVH-hoz, az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon. A nyomtatványnak legalább a következő 
adatokat kell tartalmaznia
a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó adatai,
b) a célprogram azonosítása,
c) a támogatás megítéléséhez szükséges nyilatkozatok,
d) az ügyfél aláírásának helye, és
e) ex situ célprogram esetén a támogatható állatok egyedenkénti – baromfifélék esetén állományonkénti – azonosítója”

 (3) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 19. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 13. § alapján támogatási kérelmet benyújtó ügyfelek közül a 2013. évben kifizetési kérelmet az nyújthat be, 
akire vonatkozóan az MVH nem hozott már jogerőssé vált
a) érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzést,
b) támogatási kérelmet elutasító határozatot, vagy
c) eljárást megszüntető végzést.”

 (4) A 17/2012 (II. 29.) VM rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kifizetési kérelemhez csatolni kell]
„a) a támogatás megítéléséhez szükséges bizonylatok másolatát és a kifizetési jegyzékeket;”

 (5) A 17/2012 (II. 29.) VM rendelet 19. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kifizetési kérelemhez csatolni kell]
„d) tenyésztésszervezés célprogram esetén a tenyésztésvezetővel és a körzeti tenyésztő alkalmazásával kapcsolatos 
szerződés másolatát;”

 (6) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 19. § (2) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
[A kifizetési kérelemhez csatolni kell]
„e) in vitro megőrzés célprogram esetén, amennyiben a  vállalt feladat teljesítéséhez építéssel járó tevékenység 
elvégzése szükséges:
ea) a jogerős építési engedély hiteles másolatát – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 
tervdokumentációt és műszaki leírást – vagy az  illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a  tevékenység 
nem építési engedélyköteles;
eb) engedélyköteles építési tevékenység esetén az  ügyfél nevére szóló jogerős használatbavételi engedély egy 
példányát vagy annak hiteles másolatát;
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ec) nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát;
ed) építéssel érintett terület tulajdoni lapjának másolatát, valamint a térképrészlet másolatát;
ee) amennyiben az építéssel érintett terület nem a kérelmező tulajdonában van, akkor a tulajdonos bizonyító erejű 
hozzájáruló nyilatkozatát, mely legalább a támogatási időszakra szól;
ef ) az elszámolni kívánt bizonylathoz Építési normagyűjtemény szerinti bontású számlarészletezőt;
eg) építési műszaki ellenőr alkalmazását alátámasztó dokumentum másolatát;
eh) építési napló és felmérési napló másolatát;
f ) in vitro megőrzés célprogram esetén valamennyi gép, technológiai elem minőségi tanúsítványának másolatát.”

 (7) A 17/2012 (II. 29.) VM rendelet 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  kifizetési kérelemben az  adott gazdálkodási év befejező napjáig (április 30-ig) a  9–12.  § szerint elvégzett 
tevékenységekre igényelhető támogatás.”

 (8) A 17/2012 (II.29.) VM rendelet 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Egy kifizetési időszakban egy kérelmező csak egy kifizetési kérelmet nyújthat be. Ha több kifizetési kérelem kerül 
benyújtásra, akkor az  utolsóként benyújtott, a  korábbi kérelmek módosításának számító kérelem alapján történik 
a kifizetési kérelem elbírálása.”

 (9) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet a következő 29. §-sal egészül ki:
„29.  § E  rendelet alapján, ex situ célprogram megvalósítása esetén, nem adható támogatás azokra a  védett 
őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták egyedeire, baromfifélék esetén állományaira, amely 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 
genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet alapján már támogatásban részesülnek.”

 (10) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet a következő 30. §-sal egészül ki:
„30.  § E  rendeletnek az  egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 12.§ (1a) pontját, 
valamint a 29. §-át a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

 (11) A 17/2012 (II. 29.) VM rendelet 2. mellékletében foglalt 4. táblázat
a) A:3 mezőjében az „Ismeretterjesztő könyv” szövegrész helyébe „Szakkönyv” ;
b) B:4 mezőjében a „1 800 Euró/tenyésztőszervezet/év” szövegrész helyébe az „1 800 Euró/év”;
c) B:5 mezőjében a „21 600 Euró/tenyésztőszervezet” szövegrész helyébe a „21 600 Euró”
szöveg lép.

 (12) A 17/2012 (II.29.) VM rendelet 6. melléklet C:5 mezőjében, és C:6 mezőjében a „48” szövegrész helyébe a „12” szöveg lép.

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 
a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet módosítása

12. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a  LEADER Helyi 
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) 
VM rendelet 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Vhr. 16/B § (1)  bekezdésétől eltérően 2013. évben a  kifizetési kérelmet a  9.  § (14)  bekezdésében foglalt 
rendelkezés sérelme nélkül február 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani.”

 (2) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A.  § E  rendeletnek az  egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 14. § (4) bekezdését 
a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
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13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott 
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet módosítása

13. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  GAZDANet programhoz nyújtott támogatások 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 60/2012. (VI. 28.) 
VM rendelet] 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezésre lép:
[A támogatás igénybevételére az ügyfél akkor jogosult, ha]
„c) a  támogatási határozatban jóváhagyott konfigurációt az  ügyfél vagy meghatalmazottja az  (5)–(7) és 
(11) bekezdésben meghatározott módon, legkésőbb 2013. május 10-ig a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) által megjelölt időpontban és helyszínen átveszi;”

 (2) A 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § E  rendeletnek az  egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 3. § (3) bekezdés 
c) pontját a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez  
2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 
módosítása

14. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 61/2012. (VI. 29.) 
VM rendelet] 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Vhr. 16/B. § (1) bekezdésétől eltérően 2013-ban kifizetési kérelmet – a 9. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezés 
sérelme nélkül – február 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani.”

 (2) A 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A.  § E  rendeletnek az  egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 9. § (6) bekezdését 
a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

15. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2013. (II. 4.) VM rendelet módosítása

15. § (1) Nem lép hatályba az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról 4/2013. (II. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2013. (II. 4) VM rendelet] 9. §-a és 
11. § (2) bekezdése.

 (2) A 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1– 8. §, a 10. §, a 12. § (2), (3) és (5) bekezdése, a 13. §, valamint a 2., 3. és 5. melléklet 2013. augusztus 15-én 
lép hatályba.”

16. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
 (2) Az 5. § 2013. augusztus 15-én lép hatályba.
 (3) Ez a rendelet 2013. augusztus 16-án hatályát veszti.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelethez

 

 

 
A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 5. melléklet 5.2. pont 5.2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„[5.2. Ellenőrző talajvédelmi tervek részletes tartalmi és szakmai követelményei típusonként] 
 
5.2.1. Hígtrágya mezőgazdasági területen történő felhasználásának ellenőrző vizsgálata 
 
Talajmintavétel módja, vizsgálatok köre: 
 

A hígtrágya mezőgazdasági területen történő felhasználását megalapozó talajvédelmi tervhez a helyszíni mintavétel pontjait úgy kell kiválasztani, hogy azok jellemezzék a területet 
talajtanilag, de feltárják a veszélyeztetett így különösen a mélyebb fekvésű, összefolyással veszélyeztetett, telep közeli talajfoltokat. 
Táblánként, de legalább 25 hektáronként 0–30, 30–60, 60–90 cm mélységből rétegenként 1-1 talajmintát kell venni. 
50 ha-onként nitrátérzékeny területen 5 méteren, nem nitrátérzékeny területen 2 méteren belül elérhető talajvízszint esetén talajvíz mintát kell venni. 50 ha-nál kisebb területre 
készülő talajvédelmi terv esetén legalább egy talajvíz minta vétele szükséges. 
Tápanyag vizsgálathoz 5 ha-onként átlagmintavétel szükséges a 0–30 cm-es talajrétegből. 
A felhasználásra kerülő hígtrágya laboratóriumi vizsgálatához reprezentatív átlagmintát kell venni. 

 
Laboratóriumi vizsgálatok: 
 
a) talajminták laboratóriumi vizsgálata 
aa) 25 ha-onkénti rétegmintákból minden esetben vizsgálandó paraméterek: 
– kémhatás pH(H2O), 
– kötöttségi szám (KA), 
– humusztartalom (%), 
– NO3 + NO2 – nitrogén, 
– összes karbonát tartalom (CaCO3 %), vagy hidrolitos aciditás (y1), 
– vízben oldható összes sótartalom %, 
– báziscsere vizsgálat, 
ab) az átlagmintákból elvégzendő vizsgálatok 
– tápanyag-vizsgálat (pH, humusztartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3 vagy hidrolitosaciditás, – NO3 + NO2 nitrogén, K2O, P2O5, Na, Mg, SO42-, Cu, Zn, Mn), 
b) hígtrágya laboratóriumi vizsgálata: 
– össznitrogén, nitrát, ammónium, K2O, P2O5, sótartalom, szárazanyag, szervesanyag. 
c) talajvíz laboratóriumi vizsgálata: 
– általános vízkémiai vizsgálat (pH, összes oldott anyag, vezetőképesség Cl-, CO32-, HCO3-, SO42-, NO3-, PO43 , NH4+, K, Ca, Mg, Na, Na%, Mg%, fenolftalein lúgosság, szóda 

egyenérték). 
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Tartalmi követelmények: 
 
A tervnek tartalmazni kell a 2. melléklet 2.7. pontjában meghatározott tartalmi követelmények összehasonlítását az ellenőrzés időpontjában fennálló adatokkal, jellemzőkkel, 

kiemelve az esetlegesen bekövetkezett változásokat, különös tekintettel a hígtrágyát kibocsátó állattartó telepre vonatkozó információkra, a külön jogszabály szerinti területi 
érzékenységre. 

Az ellenőrző talajvédelmi tervben ismételten meg kell határozni 
– a felhasználható hígtrágya mennyiségét a talaj vízgazdálkodási tulajdonságai, tápanyagtartalma, továbbá a termeszteni kívánt vagy termesztett növény víz- és tápanyag- 

(elsősorban nitrogén) igénye, valamint a hígtrágya beltartalmi tulajdonságai alapján, 
– a kiegészítő tápanyag-kijuttatást, 
– az egyéb beavatkozásokat (kémiai talajjavítás, mélylazítás stb.), 
– a hígtrágya-kijuttatást korlátozó, vagy az egyes területeket kizáró tényezőket indoklással. 
Nitrátérzékeny területen a dózisszámítás és a trágyakijuttatás esetében a külön jogszabályban meghatározottakat kell érvényesíteni. 
 
Mellékletként csatolni kell: 

– a hígtrágya-felhasználás lehetőségére vonatkozó kartogramot.” 
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2. melléklet a 30/20213. (IV. 30.) VM rendelethez

 
 

1. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet I. Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram táblázat 6. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
6.) a vetésváltás szabályainak 
betartása; 

HE (GN alapján) évente tábla 

6. a) cukorrépa, cékla 
takarmányrépa, burgonya, lóbab, 

szója és csillagfürt négy éven belül 
egynél többször került termesztésre 

6. aa) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

6. ab) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

6. b) napraforgó egynél többször 
került termesztésre 

6. ba) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

6. bb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

6. c) szárazborsó egynél többször 
került termesztésre 

6. ca) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

6. cb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

6. d) 2 évnél kevesebb telt el két 
hüvelyes növény termesztése között 

6. da) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

6. db) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

6. e) lucerna után hüvelyes növény 
került termesztésre 

6. ea) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

6. eb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  
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6. f) szója/olajrepce/napraforgó 
követi egymást 

6. fa) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

6. fb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

 
2. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet II. Tanyás gazdálkodás célprogram táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
16.) a vetésváltás 
szabályainak betartása; 

HE (földhasználati terv 
alapján) 

évente tábla 

16. a) cukorrépa, cékla 
takarmányrépa, burgonya, lóbab, 

szója és csillagfürt négy éven belül 
egynél többször került termesztésre 

16. aa) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

16. ab) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

16. b) napraforgó egynél többször 
került termesztésre 

16. ba) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

16. bb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

16. c) szárazborsó egynél többször 
került termesztésre 

16. ca) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

16. cb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

16. d) 2 évnél kevesebb telt el két 
hüvelyes növény termesztése között 

16. da) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

16. db) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  
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16. e) lucerna után hüvelyes növény 
került termesztésre 

16. ea) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

16. eb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

16. f) szója/olajrepce/napraforgó 
követi egymást 

16. fa) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

16. fb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

 
3. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet III. Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram táblázat 27. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
27.) a vetésváltás 
szabályainak betartása; 

HE (földhasználati terv 
alapján) 

évente tábla 

27. a) cukorrépa, cékla 
takarmányrépa, burgonya, lóbab, 

szója és csillagfürt négy éven belül 
egynél többször került termesztésre 

27. aa) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

27. ab) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

27. b) napraforgó egynél többször 
került termesztésre 

27. ba) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

27. bb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

27. c) szárazborsó egynél többször 
került termesztésre 

27. ca) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

27. cb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  
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27. d) 2 évnél kevesebb telt el két 
hüvelyes növény termesztése között 

27. da) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

27. db) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

27. e) lucerna után hüvelyes növény 
került termesztésre 

27. ea) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

27. eb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

27. f) szója/olajrepce/napraforgó 
követi egymást 

27. fa) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

27. fb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

 
4. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet IV. Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 
50. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
50.) a vetésváltás 
szabályainak betartása; 

HE (földhasználati terv 
alapján) 

évente tábla 

50. a) cukorrépa, cékla 
takarmányrépa, burgonya, lóbab, 

szója és csillagfürt négy éven belül 
egynél többször került termesztésre 

50. aa) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

50. ab) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

50. b) napraforgó egynél többször 
került termesztésre 

50. ba) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

50. bb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  
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50. c) szárazborsó egynél többször 
került termesztésre 

50. ca) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

50. cb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

50. d) 2 évnél kevesebb telt el két 
hüvelyes növény termesztése között 

50. da) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

50. db) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

50. e) lucerna után hüvelyes növény 
került termesztésre 

50. ea) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

50. eb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

50. f) szója/olajrepce/napraforgó 
követi egymást 

50. fa) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

50. fb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  
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5. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet IV. Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 
57. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
57.) A vetésszerkezetben 
szereplő szálas pillangós 
takarmánynövény 
betakarítása esetén is 
alkalmazni kell ugyanezen 
célprogramnak az évelős 
szálas pillangós 
takarmánynövények 
betakarítására vonatkozó 
előírásait 

Lásd az egyes előírásoknál, azzal, hogy a 48.) és 49.) pontok esetében az ellenőrzés és a szankcionálás kötelezettség- 
vállassal érintett egybefüggő terület szinten történik. 

 
 
6. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet V. Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram táblázat 
68. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
68.) a vetésváltás szabályainak 
betartása; 

HE (földhasználati terv 
alapján) 

évente tábla 

68. a) cukorrépa, cékla 
takarmányrépa, burgonya, lóbab, 

szója és csillagfürt négy éven belül 
egynél többször került termesztésre 

68. aa) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

68. ab) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

68. b) napraforgó egynél többször 
került termesztésre 

68. ba) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

68. bb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

68. c) szárazborsó egynél többször 
került termesztésre 

68. ca) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

68. cb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  
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68. d) 2 évnél kevesebb telt el két 
hüvelyes növény termesztése között 

68. da) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

68. db) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

68. e) lucerna után hüvelyes növény 
került termesztésre 

68. ea) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

68. eb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

68. f) szója/olajrepce/napraforgó 
követi egymást 

68. fa) a 
célprogram 

területének 20% 
alatti részén 

S4 S5 

68. fb) a 
célprogram 

területének 20% 
feletti részén 

S5  

 
7. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet V. Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram táblázat 
69. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
69.) a célprogram 5 éve alatt a 
célprogramba bevitt teljes 
területen a következő 
vetésszerkezet betartása 
kötelező fővetésű növények 
tekintetében: legalább 30% 
kalászos gabona, legalább 20% 
szemeskukorica, legalább 20% 
szálas pillangós 
takarmánynövény (szálas 
pillangósok, vagy azok 
keveréke, illetve füves 
keveréke), legalább 20% 
zöldugar, legfeljebb 10% egyéb 
kultúra 

HE (GN) + 
adminisztratív ellenőrzés 

5. év végén célprogram 

69. a) A kalászos gabona aránya 
nem éri el a 30%-ot 

69. aa) A 
részarány 

mértéke 20% 
alatti 

S8  

69. ab) A 
részarány 

mértéke 20% 
feletti 

S7  

69. b) A szemes kukorica aránya 
nem éri el a 20%-ot 

69. ba) A 
részarány 

mértéke 10% 
alatti 

S8  

69. bb) A 
részarány 

mértéke 10% 
feletti 

S7  
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69. c) A szálas pillangós 
takarmánynövény (szálas 

pillangósok, vagy azok keveréke, 
illetve füves keveréke) aránya nem 

éri el a 20%-ot 

69. ca) A 
részarány 

mértéke 10% 
alatti 

S9  

69. cb) A 
részarány 

mértéke 10% 
feletti 

S8  

    

69. d) A zöldugar aránya nem éri el a 
20%-ot 

69. da) A 
részarány 

mértéke 10% 
alatti 

S8  

69. db) A 
részarány 

mértéke 10% 
feletti 

S7  

69. e) Az egyéb kultúra aránya 
meghaladja a 10%-ot 

69. ea) A 
részarány 

mértéke 10 és 
15% közötti 

S7  

69. eb) A 
részarány 

mértéke 15% 
feletti 

S8  

 
8. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet VI. Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhelyfejlesztési előírásokkal 
célprogram táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
85.) rovarölő szerek nem 
alkalmazhatók, kivéve repce, a 
mustár, illetve az olajretek 
rovarirtását; 

HE (GN és permetezési 
napló alapján) 

évente kötelezettség- 
vállassal érintett 

egybefüggő terület 85.) Rovarölő szer is alkalmazásra 
került 

85. a) a terület 
20% alatti részén S2 S3 

85. b) a terület 
20% feletti 

részén 
S3 S4 
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9. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet VI. Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhelyfejlesztési előírásokkal 
célprogram táblázat 89. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
89.) a célprogram 5 éve alatt a 
célprogramba bevitt teljes 
területen a következő 
vetésszerkezet betartása 
kötelező fővetésű növények 
tekintetében: legalább 30% 
kalászos gabona, legalább 20% 
szálas pillangós 
takarmánynövény (szálas 
pillangósok, vagy azok 
keveréke illetve füves 
keveréke), legalább 10% 
zöldugar, legfeljebb 25% egyéb 
kultúra 

HE (GN) + 
adminisztratív ellenőrzés 

5. év végén Célprogram 

89. a) A kalászos gabona aránya nem 
éri el a 30%-ot 

89. aa) A 
részarány 

mértéke 20% 
alatti 

S8  

89. ab) A 
részarány 

mértéke 20% 
feletti 

S7  

89. b) Az szálas pillangós 
takarmánynövény aránya nem éri el a 

20%-ot 

89. ba) A 
részarány 

mértéke 10% 
alatti 

S9  

89. bb) A 
részarány 

mértéke 10% 
feletti 

S8  

89. c) A zöldugar aránya nem éri el a 
10%-ot 

89. ca) A 
részarány 

mértéke 5% alatti 

S8  

89. cb) A 
részarány 

mértéke 5% 
feletti 

S7  

89. d) Az egyéb kultúra aránya 
meghaladja a 25%-ot 

89. da) A 
részarány 

mértéke 25 és 
30% közötti 

S7  

89. db) A 
részarány 

mértéke 30% 
feletti 

S8  

 
 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2013. évi 71. szám

 
50779

 

 

10. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet VII. Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram 
táblázat 106. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
106.) tápanyag-utánpótlás 
tilos, kizárólag telepítéskor 
és felülvetéskor 
megengedett, amelynek 
során a műtrágyával 
kijuttatott nitrogén-
hatóanyag mennyisége nem 
haladhatja meg a 90 kg/ha 
mértéket 

HE (GN) évente kötelezettség- 
vállassal érintett egybefüggő 

terület 

106. a) Nem telepítés vagy 
felülvetés esetén került 

műtrágyával kijuttatásra nitrogén-
hatóanyag 

104. aa) 90 
6kg/ha alatt S2 S3 

106. ab) 90 
kg/ha felett S4 S5 

106. b) telepítéskor és felülvetéskor 90 és 110 
kg/ha közötti nitrogén-hatóanyag mennyiség 

került kijuttatásra műtrágyával  
S2 S3 

106. c) telepítéskor és felülvetéskor 110 kg/ha 
feletti nitrogén-hatóanyag mennyiség került 

kijuttatásra műtrágyával 
S4 S5 

 
11. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet VIII. Vízerózió elleni célprogram táblázat 133. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
133.) a célprogram 5 éve alatt a 
vetésszerkezeten belül a 
szemes kukorica, 
csemegekukorica és a 
napraforgó együttes részaránya 
legfeljebb 20% lehet; 

HE (GN) + 
adminisztratív ellenőrzés 

5. év Célprogram 

133.) a szemes kukorica, 
vetőmagkukorica, csemegekukorica és 

a napraforgó együttes részaránya 

133. a) 20 és 
30% közötti S9  

133. b) 
meghaladja a 

30%-ot 
S10  

 
12. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet IX. Szélerózió elleni célprogram táblázat 143. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
143.) a célprogram 5 éve alatt a 
vetésszerkezeten belül őszi 
vetésű vagy évelő növények 
aránya legalább 60% és tavaszi 
vetésű növények aránya 
legfeljebb 40% lehet, az alábbi 
növények összesített 
részaránya el kell hogy érje a 
20%-ot: köles, pohánka, cirkok, 
szudáni fű, mohar, rostkender, 
baltacim, bükkönyök, somkóró, 
homoki bab, lucerna, facélia, 
tarka koronafürt; 

HE (GN), 
adminisztratív 

ellenőrzés 

5. év vége célprogram 

143. a) Az őszi vetésű vagy évelő 
növények aránya nem éri el a 60%-

ot 

143. aa) A 
részarány 

mértéke 50% 
alatti 

S10  

143. ab) A 
részarány 

mértéke 50% 
feletti 

S9  

143. b) A köles, pohánka, cirkok, 
szudáni fű, mohar, rostkender, 
baltacim, bükkönyök, somkóró, 
homoki bab, lucerna, facélia, 

somkóró, tarka koronafürt együttes 
részaránya nem éri el a 20%-ot 

143. ba) A 
részarány 

mértéke 10% 
alatti 

S9  

143. bb) A 
részarány 

mértéke 10% 
feletti 

S8  
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3. melléklet a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelethez
5. melléklet az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

A 6. § (5a) bekezdése szerinti tételek megnevezése

A B C D

1. Termesztett faj A növény magyar neve
Támogatott megőrzési 

mód
Tétel megnevezése

2. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono1A

3. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono2A

4. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono3A

5. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono4A

6. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono5A

7. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono6A

8. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono7A

9. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono1B

10. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono2B

11. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono3B

12. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono4B

13. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono5B

14. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono6B

15. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono7B

16. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono1D

17. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono2D

18. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono3D

19. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono4D

20. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono5D

21. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono6D
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22. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono7D

23. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono1A

24. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono2A

25. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono3A

26. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono4A

27. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono5A

28. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono6A

29. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono7A

30. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono1B

31. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono2B

32. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono3B

33. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono4B

34. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono5B

35. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono6B

36. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono7B

37. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono1D

38. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono3D

39. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono4D

40. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono6D

41. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono1A

42. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono2A

43. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono3A

44. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono4A

45. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono5A
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46. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono6A

47. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono7A

48. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono1B

49. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono2B

50. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono3B

51. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono4B

52. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono5BS-7BS

53. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono5BL-7BL

54. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono6B

55. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono1D

56. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono2D

57. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono3D

58. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono4D

59. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono5D

60. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono6D

61. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono7D

62. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono1A

63. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono2A

64. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono3A

65. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono4A

66. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono5A

67. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono6A

68. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono7A

69. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono1B
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70. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono2B

71. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono3B

72. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono5B

73. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono6B

74. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono7B

75. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono1D

76. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono2D

77. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono3D

78. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono4D

79. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono5D

80. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono6D

81. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono7D

82. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono1A

83. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono2A

84. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono3A

85. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono4A

86. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono5A

87. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono6A

88. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono7A

89. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono1B

90. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono2B

91. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono3B

92. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono4B

93. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono5B
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94. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono6B

95. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono7B

96. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono1D

97. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono2D

98. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono3D

99. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono4D

100. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono5D

101. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono6D

102. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono7D

103. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono1A

104. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono2A

105. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono3A

106. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono4A

107. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono5A

108. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono6A

109. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono1B

110. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono2B

111. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono3B

112. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono5B

113. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono6B

114. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono7B

115. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono1D

116. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono2D

117. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono4D
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118. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono5D

119. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono6D

120. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono7D

121. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-1AL

122. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-2AS

123. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-3Aα

124. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-3Aβ

125. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-4Aα

126. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-5AL

127. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-6Aα

128. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-7AL

129. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-1BL

130. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-2BL

131. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-3BL

132. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-4BL

133. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-5BL

134. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-6BS

135. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-7BL

136. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-7BS

137. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-1DL

138. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-2Dα

139. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-3Dα

140. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-4Dα

141. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-5DL
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142. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-6Dα

143. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-7DS

144. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-1A

145. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-2A

146. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-3A

147. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-4A

148. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-5A

149. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-6A

150. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-7A

151. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-1B

152. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-3B

153. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-4B

154. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-5B

155. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-6B

156. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-7B

157. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-4D

158. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-5D

159. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-6D

160. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-7D

161. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 1A

162. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 3A

163. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 4A

164. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 5A

165. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 6A
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166. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 7A

167. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 1B

168. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 3B

169. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 4B

170. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 5B

171. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 6B

172. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 7B

173. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 1D

174. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 2D

175. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 3D

176. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 4D

177. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 6D

178. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 7D

179. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 1A

180. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 2A

181. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 3A

182. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 4A

183. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 5A

184. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 6A

185. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 7A

186. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 1B

187. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 2B

188. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 3B

189. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 4B
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190. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 5B

191. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 6B

192. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 7B

193. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 1D

194. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 2D

195. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 3D

196. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 4D

197. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 5D

198. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 6D

199. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 7D

200. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 1A

201. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 2A

202. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 3A

203. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 4A

204. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 5A

205. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 6A

206. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 7A

207. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 1B

208. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 2B

209. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 3B

210. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 4B

211. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 5B

212. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 6B

213. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 7B
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214. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 1D

215. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 2D

216. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 3D

217. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 4D

218. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 6D

219. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 7D

220. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 1A

221. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 2A

222. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 3A

223. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 4A

224. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 5A

225. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 6A

226. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 7A

227. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 1B

228. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 2B

229. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 3B

230. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 4B

231. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 5B

232. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 6B

233. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 7B

234. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 1D

235. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 2D

236. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 3D

237. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 4D
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238. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 5D

239. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 6D

240. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 7D

241. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 1A

242. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 2A

243. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 3A

244. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 4A

245. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 5A

246. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 6A

247. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 7A

248. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 1B

249. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 2B

250. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 3B

251. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 4B

252. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 5B

253. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 6B

254. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 7B

255. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 1D

256. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 2D

257. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 3D

258. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 4D

259. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 5D

260. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 6D

261. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 7D
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262. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.dicoccoides 5A

263. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.tauschii 5D

264. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Tr.elongatum1E

265. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Tr.elongatum2E

266. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Tr.elongatum3E

267. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Tr.elongatum4E

268. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Tr.elongatum5E

269. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Tr.elongatum6E

270. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Tr.elongatum7E

271. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Imperial1R

272. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Imperial2R

273. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Imperial3R

274. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Imperial4R

275. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Imperial5R

276. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Imperial6R

277. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Imperial7R

278. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Imperial Amp.

279. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.longissima1SL

280. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.longissima2SL

281. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.longissima3SL

282. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.longissima4SL

283. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.longissima5SL

284. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.longissima6SL

285. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.longissima7SL
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286. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/disomic add. 4/7SL

287. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add. 6tSl

288. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/disomic add. 7/4SL

289. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.searsii 1Ss

290. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.searsii 2Ss

291. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.searsii 3Ss

292. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.searsii 4Ss

293. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.searsii 5Ss

294. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.searsii 5Ss

295. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ Ae.cylindrica 2C

296. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T. dicoccoides 5B

297. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add.1RS

298. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add.1RL

299. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add.3RS

300. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add.4RS

301. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add.4RL

302. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add.5RS

303. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add.6RL

304. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add.7RS

305. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add.7RL

306. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSN1A

307. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSN1B

308. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSN3B

309. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSN6A
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310. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSN7A

311. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSN7B

312. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSN7D

313. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 3DS-3 

314. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 3DS-6, 4AL-11 

315. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 3DL-3 

316. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5BS-4 

317. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5BS-5 

318. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5BS-6 

319. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5BS-8 

320. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5BL-1 

321. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5BL-6 

322. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 6BS-2 

323. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 6BS-3 

324. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 6BS-5 

325. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 6BL-5

326. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 6BL-3 

327. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 6BL-6 

328. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7AS-8, 7AL-17 

329. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7BS-1 

330. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7BL-2 

331. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7BL-7

332. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7DL-2 

333. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7DL-3 
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334. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7DL-5 

335. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7DS-4 

336. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7DS-5 

337. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7AL-1

338. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7AL-15 

339. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7AL-211 

340. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-1 

341. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-2 

342. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-3 

343. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-5 

344. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-7 

345. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-8 

346. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-9 

347. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-10 

348. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-11 

349. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-12 
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 203/2013. (IV. 30.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről 

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 204. § (4) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Dános 
Valér nyugállományú rendőr dandártábornokot 2013. április 24-ei hatállyal nyugállományú rendőr vezérőrnaggyá 
előléptetem.

Budapest, 2013. április 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 24.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01845/2013.

A köztársasági elnök 204/2013. (IV. 30.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről 

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 204. § (4) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Felkai 
László nyugállományú rendőr dandártábornokot 2013. április 24-ei hatállyal nyugállományú rendőr vezérőrnaggyá 
előléptetem.

Budapest, 2013. április 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 24.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01847/2013.
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A köztársasági elnök 205/2013. (IV. 30.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – Dr. Kovács Gábor 
rendőr ezredest 2013. április 24-ei hatállyal rendőr dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2013. április 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 24.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01846/2013.

A köztársasági elnök 206/2013. (IV. 30.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – Varga Ferenc 
tűzoltó ezredest 2013. május 4-ei hatállyal tűzoltó dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2013. április 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 24.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01850/2013.
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A köztársasági elnök 207/2013. (IV. 30.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – Bucsek Gábor 
rendőr ezredest 2013. április 24-ei hatállyal rendőr dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2013. április 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. árpilis 25.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01851/2013.

A köztársasági elnök 208/2013. (IV. 30.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – Zsombok György 
rendőr ezredest 2013. április 24-ei hatállyal rendőr dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2013. április 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 24.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02053/2013.
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A Kormány 1241/2013. (IV. 30.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program 3. prioritásának forrásvesztési kockázat csökkentése érdekében szükséges 
intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Közlekedési Operatív Program 3. prioritásának forrásvesztése 

elkerülése érdekében a  prioritás túlvállalásához szükséges 174 milliárd forint fedezetet kötelezettségvállalás 
formájában a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál előkészített, az 1. melléklet 
szerinti projektek feltételes közbeszerzési eljárásainak lefolytatásához biztosítsa,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  melléklet szerinti projektek vonatkozásában a  támogatási 
szerződések megkötéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. és a 2. pontban foglalt feladatok 
teljesítéséről, valamint a  Közlekedés Operatív Programban fennálló esetleges további abszorpciós kockázatokról, 
és a  forrásvesztés elkerülését lehetővé tevő egyéb intézkedésekről készítsen előterjesztést a  Nemzeti Fejlesztési 
Kormánybizottság részére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1241/2013. (IV. 30.) Korm. határozathoz

Projektazonosító Projekt neve Kedvezményezett Közbeszerzés tárgya röviden

KÖZOP-3.4.0-09-2009-
0021

26. sz. főút Sajószentpéter és 
Kazincbarcika elkerülő (I.-II. ütem) NIF

26. sz. főút Sajószentpéter és 
Kazincbarcika elkerülő (I.-II. 

ütem) Tervezés és terv-
felülvizsgálat+KHT

KÖZOP-3.4.0-09-2009-
0022

Az M30-26-os út Miskolc északi elkerülő 
II. szakaszának előkészítése NIF

Az M30-26-os út Miskolc északi 
elkerülő II. szakaszára 

vonatkozó ERFA nagyprojekt 
Támogatási Kérelem 

dokumentáció elkészítése

KÖZOP-3.4.0-09-2012-
0022

Az M30-26-os út Miskolc északi elkerülő 
II. szakaszának építése NIF

A megvalósítás az alábbi 2 
közbeszerzés szerinti műszaki 

tartalommal valósul meg:

Az M30-26-os út Miskolc északi elkerülő 
II. szakaszának építése NIF

Az M30-26-os út Miskolc északi 
elkerülő II. szakaszának 

építése

Az M30-26-os út Miskolc északi elkerülő 
II. szakaszának építése NIF

Az M30-26-os út Miskolc északi 
elkerülő II. szakaszának 

mérnöki felügyelete

KÖZOP-3.4.0-09-2009-
0026

31. sz. főút JNSZ és Heves megyei 
szakaszainak 115 kN burkolat-

megerősítése 
NIF

K031.02, K031.09, K031.10, 
K031.11 „31. sz. főút JNSZ és 
Heves megyei szakasz 115 kN 

tengelyterhelésre történő 
megerősítés” EU támogatási 

kérelmének elkészítése

KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-
0013

31.-32. sz. főút Jászberény elkerülő 
szakasz III. ütem NIF

31.-32. sz. főút Jászberény 
elkerülő szakasz III. ütem 

értékelemzés-, tanulmány-, 
engedélyezési-, kiviteli és 

kisajátítási 
tervdokumentációjának 

elkészítése

KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-
0017

338. sz. főút Nyíregyháza nyugati 
elkerülő NIF

338. sz. főút Nyíregyháza 
nyugati elkerülő kiviteli terv 

készítése

KÖZOP-3.4.0-09-2009-
0020

(37. sz. főút 11,5 t-s burkolat 
megerősítése 8+444-39+800 kmsz 

közötti szakaszon )
37 sz. főút 8+444-27+310 km sz.-ek 
közötti sz.-on 11,5 tonnás burkolat-

megerősítése 2x2 sáv kiépítésével és a 
29+950-40+000 km sz. közötti sz.-on 

11,5 tonnás burkolat-megerősítése” (Új 
projekt elnevezés)

NIF

MT korszerűségi 
felülvizsgálata, tan.terv, KHT, 
kisaj. terv, illetve egyesített 

(eng.és kiviteli) tervek 
elkészítése + eng. eljárások 

lebonyolítása valamint 
értékelemzés készítése

KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-
0018

4. sz. főút Hajdúszoboszló – Debrecen 
közötti szakaszának négysávosítása NIF

12,7 km hosszú főúti szakasz 
kapacitásbővítésének 

tervezése és engedélyeztetése

KÖZOP-3.5.0-09-2010-
0010

4.sz. főút 209+4200 -216+455 km 
szelvények, Hajdúszoboszló elkerülő - 
Debrecen elkerülő (M35 autópálya Déli 
csomópont) közötti szakaszának 11,5 

tonnás tengelyterhelésre történő 
burkolaterősítése előkészítés+kivitelezés

NIF 7 km főúti szakasz burkolat 
erősítésének kivitelezése

KÖZOP-3.5.0-09-2009-
0001

445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő 
szakasz I+II/1 építési ütem (5. főút - 44. 

főút között)
NIF

A megvalósítás az alábbi 2 
közbeszerzés szerinti műszaki 

tartalommal valósul meg:

KÖZOP-3.5.0-09-2009-
0001

445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő 
szakasz I+II/1 építési ütem (5. főút - 44. 

főút között)
NIF

445. sz. Kecskemét északi 
elkerülő út I. és II./1 ütem 

építése
(10,3 km hosszú elkerülő 

szakasz 2×1)
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KÖZOP-3.5.0-09-2009-
0001

445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő 
szakasz I+II/1 építési ütem (5. főút - 44. 

főút között)
NIF

445. sz. Kecskemét északi 
elkerülő út I. és II./1 ütem 

építés kivitelezési munkáinak 
mérnöki és műszaki ellenőri 

feladatainak ellátása 

KÖZOP-3.4.0-09-2010-
0009

471. számú főút Hajdú-Bihar és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

szakaszok korszerűsítése
NIF EVD és N2000 hatásbecslés 

készítése

KÖZOP-3.1.1-07-2008-
0014

61. sz. főút Nagykanizsa elkerülő 
szakasz építése NIF

K061.03 61. sz. főút 
Nagykanizsa elkerülő építése - 

befejező munkák

KÖZOP-3.4.0-09-2010-
0001

67. sz főút Somogyaszaló, Mernye, 
Mernyeszentmiklós, Vadépuszta, 

Somogybabod elkerülése, valamint az 
elkerülő utak közötti 67 sz főút 11,5 t-ás 

burkolat megerősítése.

NIF
A megvalósítás az alábbi 2 

közbeszerzés szerinti műszaki 
tartalommal valósul meg:

KÖZOP-3.4.0-09-2010-
0001

67. sz főút Somogyaszaló, Mernye, 
Mernyeszentmiklós, Vadépuszta, 

Somogybabod elkerülése, valamint az 
elkerülő utak közötti 67 sz főút 11,5 t-ás 

burkolat megerősítése.

NIF

67. sz. főút - 61. sz. főút (távlati 
M9) és az M7 autópálya közötti 

szakasza fejlesztésére 
vonatkozóan a 314/2005.     

(XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. 
melléklete és érvényben lévő 
előírások alapján a környezeti 
hatástanulmány (továbbiakban 

KHT) elkészítése, valamint      
az I. tervezési szakasz 

(Somogyaszaló elkerülő út) 
egyesített terv elkészítése, 

továbbá az építési engedély 
megszerzése.

KÖZOP-3.4.0-09-2010-
0001

67. sz főút Somogyaszaló, Mernye, 
Mernyeszentmiklós, Vadépuszta, 

Somogybabod elkerülése, valamint az 
elkerülő utak közötti 67 sz főút 11,5 t-ás 

burkolat megerősítése.

NIF

67.sz. főút Mernye, 
Mernyeszentmiklós, 

Vadépuszta és Somogybabod 
elkerülő, valamint a köztes 

szakaszok 11,5 to 
burkolatmegerősítése kiviteli 

terveinek korszerűségi 
felülvizsgálata, építési 

engedélyek hosszabbítása
KÖZOP-3.5.0-09-2010-

0005 68. sz. főút Nagyatád elkerülés NIF K068.02 Nagyatád elkerülés 
kivitelezése

KÖZOP-3.5.0-09-2011-
0001

76. sz. főút 61+700 - 77+500 km sz. 
között 11,5 t-s burkolaterősítés 

előkészítés és kivitelezés (Zala és Vas 
megye)

NIF
A megvalósítás az alábbi 2 

közbeszerzés szerinti műszaki 
tartalommal valósul meg:

KÖZOP-3.5.0-09-2011-
0001

76. sz. főút 61+700 - 77+500 km sz. 
között 11,5 t-s burkolaterősítés 

előkészítés és kivitelezés (Zala és Vas 
megye)

NIF
76. sz. főút 61+700 - 77+500 

km sz. között 11,5 t-s 
burkolatmegerősítés

KÖZOP-3.5.0-09-2011-
0001

76. sz. főút 61+700 - 77+500 km sz. 
között 11,5 t-s burkolaterősítés 

előkészítés és kivitelezés (Zala és Vas 
megye)

NIF

76. sz. főút 61+700 - 77+500 
km sz. között 11,5 t-s 

burkolatmegerősítés, műszaki 
felügyelet

KÖZOP-3.4.0-09-2010-
0004

76. sz. főút Balatonszentgyörgy és 
Fenékpuszta elkerülő valamint 11,5 t-s 

burkolat megerősítés a  61+700-74+618 
km sz. között

NIF
A megvalósítás az alábbi 3 

közbeszerzés szerinti műszaki 
tartalommal valósul meg:
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KÖZOP-3.4.0-09-2010-
0004

76. sz. főút Balatonszentgyörgy és 
Fenékpuszta elkerülő valamint 11,5 t-s 

burkolat megerősítés a  61+700-74+618 
km sz. között

NIF

76. sz. főút Balatonszentgyörgy 
elkerülő szakasz terveinek 

tervkorszerűségi felülvizsgálata 
és rendelkezésre állás az 

építési engedély érvényességi 
idejének meghosszabbítási 

eljárásában

KÖZOP-3.4.0-09-2010-
0004

76. sz. főút Balatonszentgyörgy és 
Fenékpuszta elkerülő valamint 11,5 t-s 

burkolat megerősítés a  61+700-74+618 
km sz. között

NIF

76. sz. főút Fenékpuszta elk. I. 
sz. terveinek tervkorszerűségi 

felülvizsgálata és 
rendelkezésre állás az építési 

engedély érvényességi 
idejének meghosszabbítási 

eljárásában

KÖZOP-3.4.0-09-2010-
0004

76. sz. főút Balatonszentgyörgy és 
Fenékpuszta elkerülő valamint 11,5 t-s 

burkolat megerősítés a  61+700-74+618 
km sz. között

NIF

76. sz. főúton megvalósuló 
fejlesztése ERFA támogatási 

kérelem és kapcsolódó 
dokumentumok készítése 

valamint rendelkezésre állás a 
minőségbiztosítás és 
egyeztetések során

KÖZOP-3.1.1-07-2008-
0030

76. sz. főút Hévíz elkerülő szakaszainak 
építése NIF

K076.02 - Invitel távközlési 
kábel kiváltása - kiegészítő 

közbeszerzés

KÖZOP-3.5.0-09-2010-
0027

8. sz. főút 31+700 – 57+100 km 
szelvények (Várpalota – Veszprém) 

között 115 kN tengelyterhelésre történő 
burkolatmegerősítése, kapacitás 

bővítés; II. szakasz 39+600-43+621 km 
sz. között (Hajmáskéri csp.)

NIF

K008.15. 8 sz. főút Várpalota – 
Veszprém II. szakasz 

(Hajmáskéri csomópont) 115 
kN-os burkolat-megerősítési, 
korszerűsítési és kapcsolódó 
létesítményeinek tervezési és 

kivitelezési feladatainak 
ellátása

KÖZOP-3.4.0-09-2010-
0005

8. sz. főút Székesfehérvár - Veszprém 
szakasz előkészítési feladatai NIF

8 sz főút Székesfehérvár-
Veszprém közötti szakaszok, 8 
sz. főút Márkó-herend közötti 
szakasz, 8sz főút 131,5-143,4 
és 149,5-161,9 km sz közötti 
szakaszok környezetvédelmi 

teljesítmény-értékelés

KÖZOP-3.4.0-09-2010-
0005

8. sz. főút Székesfehérvár - Veszprém 
szakasz előkészítési feladatai NIF

8. sz. főút Székesfehérvár- 
Veszprém közötti szakasz (8. 

sz. főút Székesfehérvár nyugati 
elkerülő III. szakasz (K008.14),  

a 8. sz. főút Várpalota déli 
elkerülés (K008.05), 8. sz. főút 
Várpalota - Veszprém közötti 

szakaszok (K008.04, K008.15, 
K008.16.)) ERFA támogatás 

elnyeréséhez szükséges 
dokumentációinak elkészítése

KÖZOP-3.4.0-09-2009-
0028

83. sz. főút 33+820-70+200 km sz. 
között 11,5 t burkolat megerősítése és 

kerékpárút építése
NIF

Tervezési szerződés: a 83. sz. 
főút 33+820 - 70+200 km sz. 

közötti szakasz 11,5 t burkolat 
megerősítés, település 

elkerülők, kerékpárutak, illetve 
a Pápai Bázisrepülőtér 
megközelíthetőségének 

fejlesztéséhez szükséges 
megvalósíthatósági tanulmány, 
és előzetes környezetvédelmi 

vizsgálati dokumentáció 
elkészítése, engedélyeztetése
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KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-
0007

85. sz. főút Csorna elkerülő szakasz I. 
ütem (távlati M85-M86) NIF

K085.02 projekt kódú váll. 
szerződés 85. sz. főút Csona 
elkerülő I. ütem (távlati M85-

M86) kivitelezési munkái

KÖZOP-3.5.0-09-2010-
0024

85. sz. főút Enese-Csorna szakasz 
13+800-20+800 km sz. között (távlati 

M85)
NIF

Vállalkozási szerződés az M85 
Enese - Csorna 13+800 – 

20+800 km sz. közötti szakasz 
kivitelezési munkáinak 

elvégzésére

KÖZOP-3.5.0-09-2010-
0025

85. sz. főút Győr-Enese szakasz 0+000-
6+800 km sz. között (távlati M85) NIF

Vállalkozási szerződés az M85 
Győr - Enese 0+000 – 6+800 

km sz. közötti szakasz 
kivitelezési munkáinak 

elvégzésére

KÖZOP-3.4.0-09-2010-
0003

85-86. sz. főutak Győr-Csorna-
Szombathely szakasza NIF

1. környezetvédelmi 
teljesítményértékelés készítése

2. támogatási kérelem 
összeállítása+megvaltan

KÖZOP-3.4.0-09-2009-
0029 86. sz. főút Szombathely-országhatár NIF eng.-kiv. tervezés

KÖZOP-3.5.0-11-2012-
0012

Eszergom-M1 autópálya közúti 
kapcsolat fejlesztése, 

megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése

NIF
Megvalósíthatósági tanulmány, 

EVD és részajánlattal 
értékelemzés elkészítése

KÖZOP-3.5.0-11-2012-
0023

Mór-Oroszlány-Tatabánya (m1 
autópálya) közötti kapcsolat javítása és 

Tatabány-Tata közös elkerülő út
NIF

Megvalósíthatósági tanulmány, 
EVD és részajánlattal 

értékelemzés elkészítése

M4 Abony-Fegyvernek (ÚJ Tisza híddal) NIF

M4 autópálya Abony-
Fegyvernek közötti szakasz 

Mérnökségi teleppel kivitelezési 
munkáinak Mérnöki felügyelete

M4 Abony-Fegyvernek (ÚJ Tisza híddal) NIF

M4 autópálya Abony-
Fegyvernek közötti szakasz 

kivitelezési munkáinak 
elvégzése

KÖZOP-3.3.0-08-2008-
0001

M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek 
közötti szakasz, új Tisza híddal NIF

M8-M4 elválási csomópont és 
az M4 autópálya Abony-

Fegyvernek új Tisza-híddal 
Európai Unió ERFA támogatás 

elnyeréséhez szükséges 
dokumentációinak elkészítése

KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-
0027

M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek 
közötti szakasz, új Tisza híddal NIF

M4 autópálya Abony-
Fegyvernek közötti szakaszán 

épülő Törökszentmiklósi 
Autópálya Mérnökség 

helykijelölési 
tanulmánytervének, építési 
engedélyezési tervének és 
kiviteli tervnek elkészítése

KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-
0001

M44 autóút építése Kecskemét - 
Békéscsaba-nyugat csomópontok között NIF

A megvalósítás az alábbi 3 
közbeszerzés szerinti műszaki 

tartalommal valósul meg:

KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-
0001

M44 autóút építése Kecskemét - 
Békéscsaba-nyugat csomópontok között 

(LOT1: Tiszakürt - Kondoros közötti 
szakasz); Kunszentmárton-Tiszakürt 
közötti szakasz becsült költsége 100 
mrd HUF. A teljes Tiszakürt-Kondoros 

szakasz becsült költsége 120 mrd HUF.

NIF

M44 autóút Tiszakürt - 
Kondoros közötti szakasz 
tender dokumentációjának 

aktualizálása
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KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-
0001

M44 autóút építése Kecskemét - 
Békéscsaba-nyugat csomópontok között 

(LOT2 Kecskemét-Tiszakürt) 
Kunszentmárton-Tiszakürt közötti 

szakasz becsült költsége 100 mrd HUF. 
A teljes Tiszakürt-Kondoros szakasz 

becsült költsége 120 mrd HUF.

NIF

M44 autóút Kecskemét - 
Tiszakürt közötti szakasz 
engedélyezési tervének 

elkészítése

KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-
0001

M44 autóút építése Kecskemét - 
Békéscsaba-nyugat csomópontok között 
(LOT3 Kondoros - Békéscsaba közötti 
szakaszok) Kunszentmárton-Tiszakürt 
közötti szakasz becsült költsége 100 
mrd HUF. A teljes Tiszakürt-Kondoros 

szakasz becsült költsége 120 mrd HUF.

NIF

M44 autóút Kondoros - 
Békéscsaba közötti szakasz 

engedélyezési tervének 
elkészítése

KÖZOP-3.3.0-08-2008-
0005

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. 
sz. főút) – Rábafüzes (osztrák 
országhatár) közötti szakasz

NIF

M8 gyorsforgalmi út Körmend-
kelet (86. sz. főút) – Rábafüzes 
(osztrák határ) közötti szakasz 

jogerős környezetvédelmi 
engedélyben rögzített 

nyomvonalára az építés 
előkészítéséhez szükséges 

tervek elkészítése, az építési 
engedély megszerzése, az 

építéshez szükséges területek 
megszerzéséhez és 

kivitelezéséhez a szükséges 
ajánlati tervek elkészítése

M8 végcsomópont M4-nél NIF M8 végcsomópont M4 Kiviteli 
terv készítése

M8 végcsomópont M4-nél NIF
A megvalósítás az alábbi 2 

közbeszerzés szerinti műszaki 
tartalommal valósul meg:

M8 végcsomópont M4-nél NIF
M8 végcsomópont M4 

Kivitelezéshez kapcsolódó 
Mérnök feladatok ellátása

KÖZOP-3.5.0-09-2010-
0008

M85 autóút Pereszteg -Sopron -
országhatár közötti szakasz fejlesztése 

MT, előkészítés
NIF

Megvalósíthatósági tanulmány 
és kiegészítő környezetvédelmi 

tanulmány

KÖZOP-3.3.0-08-2008-
0002

M9 gyorsforgalmivá fejleszthető út 
Kaposvár - Szekszárd szakasz 

terveztetési munkái
NIF

M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-
Szekszárd közötti szakasz 
környezeti hatástanulmány 

készítése, környezetvédelmi 
engedély megszerzése, és M9 

Kaposvár-Bonyhád szakasz 
autóúti építési engedélyezési 

tervek készítése
Benyújtandó

13. sz. főút 3+720 - 28+862 km sz. 
közötti szakaszának 11,5 t burkolat-

megerősítése (K013.03), és a
81-13. sz. főutak csomópontjának 

átépítése körforgalommá (K081.09)

NIF
A megvalósítás az alábbi 2 

közbeszerzés szerinti műszaki 
tartalommal valósul meg:

13. sz. főút 3+720 - 28+862 km sz. 
közötti szakaszának 11,5 t burkolat-

megerősítése (K013.03), és a
81-13. sz. főutak csomópontjának 

átépítése körforgalommá (K081.09)

NIF

13. sz. főút 3+720 - 28+862 km 
sz. közötti szakaszának 11,5 t 

burkolat-megerősítése 
(K013.03), és a
81-13. sz. főutak 

csomópontjának átépítése 
körforgalommá (K081.09) 

építési munkáinak elvégzése
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13. sz. főút 3+720 - 28+862 km sz. 
közötti szakaszának 11,5 t burkolat-

megerősítése (K013.03), és a
81-13. sz. főutak csomópontjának 

átépítése körforgalommá (K081.09)

NIF

13. sz. főút 3+720 - 28+862 km 
sz. közötti szakaszának 11,5 t 

burkolat-megerősítése 
(K013.03), és a
81-13. sz. főutak 

csomópontjának átépítése 
körforgalommá (K081.09) 

építési munkáihoz kapcsolódó 
Mérnöki tevékenység ellátása

21-es út Nógrád I. szakasza (16+565 - 
21+250) NIF

21.sz. főút 2*2 sávra történő 
bővítése a 17+000 - 21+250 

kmsz közötti szakaszon 
kivitelező kiválasztása

21-es út Heves II. szakasz (9+750 - 
15+050) NIF

21.sz. főút 2*2 sávra történő 
bővítése a 9+750 - 15+050 

kmsz közötti szakaszon 
kivitelező kiválasztása

DAR KÖZOP kivitelezési munkái NIF
DAR KÖZOP kivitelezési 

munkái, mérnöki feladatok 
ellátása

31. sz. főút JNSZ és Heves megyei 
szakaszainak 115 kN burkolat-

megerősítése 
NIF

A megvalósítás az alábbi 4 
közbeszerzés szerinti műszaki 

tartalommal valósul meg:

31. sz. főút JNSZ és Heves megyei 
szakaszainak 115 kN burkolat-

megerősítése 
NIF

K031.02, K031.09 "31. sz. főút 
JNSZ megyei szakasz 115 kN 

tengelyterhelésre történő 
megerősítése I.-II. ütem (I.-VI. 

szakasz)" kivitelezési 
munkáinak elvégzése

31. sz. főút JNSZ és Heves megyei 
szakaszainak 115 kN burkolat-

megerősítése 
NIF

K031.10, K031.11 "31. sz. főút 
Heves megyei szakasz 115 kN 

tengelyterhelésre történő 
megerősítése I.-II. ütem (I.-VI. 

szakasz)" kivitelezési 
munkáinak elvégzése

31. sz. főút JNSZ és Heves megyei 
szakaszainak 115 kN burkolat-

megerősítése 
NIF

K031.02, K031.09 "31. sz. főút 
JNSZ megyei szakasz 115 kN 

tengelyterhelésre történő 
megerősítése I.-II. ütem (I.-VI. 
szakasz)" Mérnöki feladatainak 

ellátása

31. sz. főút JNSZ és Heves megyei 
szakaszainak 115 kN burkolat-

megerősítése 
NIF

K031.10, K031.11 "31. sz. főút 
Heves megyei szakasz 115 kN 

tengelyterhelésre történő 
megerősítése I.-II. ütem (I.-VI. 
szakasz)" Mérnöki feladatainak 

ellátása
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33.sz. főút Heves és JNSz szakasz 11,5t 
burkolaterősítése NIF

33. sz. főút Heves és Jász-
Nagykun-Szolnok megyei 

szakasz 11,5 tonna 
burkolaterősítés (0+000 – 
37+780 km. sz. között ) 

szakasz építés kivitelezési 
munkáinak elvégzése 

33.sz. főút Heves és JNSz szakasz 11,5t 
burkolaterősítése NIF

33. sz. főút Heves és Jász-
Nagykun-Szolnok megyei 

szakasz 11,5 tonna 
burkolaterősítés (0+000 – 
37+780 km. sz. között ) 

szakasz építés kivitelezési 
munkáinak mérnöki és műszaki 

ellenőri feladatainak ellátása 

Nyíregyháza nyugati elkerülő (M3 ap. - 
36. sz. főút között) NIF

A megvalósítás az alábbi 3 
közbeszerzés szerinti műszaki 

tartalommal valósul meg:

Nyíregyháza nyugati elkerülő (M3 ap. - 
36. sz. főút között) NIF

338. sz. főút Nyíregyháza 
nyugati elkerülő (0+000 – 

6+950 km. sz. között ) szakasz 
építés kivitelezési munkáinak 
mérnöki és műszaki ellenőri 

feladatainak ellátása

Nyíregyháza nyugati elkerülő (M3 ap. - 
36. sz. főút között) NIF

338. sz. főút Nyíregyháza 
nyugati elkerülő (0+000 – 

2+225 km. sz. között ) szakasz 
építés kivitelezési munkáinak 

elvégzése 

35. sz. főút 54+063 - körforgalom NIF

35/3323 j. utak körforgalmi 
csomópont építés kivitelezési 

munkáinak elvégzése
35/3323 j. utak körforgalmi 

csomópont építés kivitelezési 
munkáinak műszaki ellenőrzése 

és mérnöki felügyelete

K039.01

Megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése Tokaj térségének 

közúthálózat fejlesztése tárgyában "39 
sz. tervezett új főút Encs-Tiszanagyfalu 
között új Tisza híddal" (új prj. elnevezés)

NIF MT és értékelemzés

47. sz. főút 11,5 to-s megerősítés, 
kerékpárút építés, Békéscsaba-Szeged 

közötti szakaszból a II. szakasz 
(Orosháza-Hódmezővásárhely 173+780-

194+130)

NIF

47. sz. főút 11,5 to-s 
megerősítés, kerékpárút építés, 

Békéscsaba-Szeged közötti 
szakaszból a II. szakasz 

(Orosháza-Hódmezővásárhely 
173+780-194+130)

41 sz. főút 6+635 - körforgalom NIF
A megvalósítás az alábbi 2 

közbeszerzés szerinti műszaki 
tartalommal valósul meg:

41 sz. főút 6+635 - körforgalom NIF 41 sz. főút 6+635 - körforgalom, 
mérnöki feladatok

41 sz. főút 6+635 - körforgalom NIF 41 sz. főút 6+635 - körforgalom 
építése

41. sz főút 16+618 körforgalom NIF
A megvalósítás az alábbi 2 

közbeszerzés szerinti műszaki 
tartalommal valósul meg:

41. sz főút 16+618 körforgalom NIF 41. sz főút 16+618 körforgalom 
mérnöki feladatok ellátása

41. sz főút 16+618 körforgalom NIF 41. sz főút 16+618 körforgalom 
építése
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41. sz. főút Vásárosnamény 50+800 
körforgalom NIF

A megvalósítás az alábbi 2 
közbeszerzés szerinti műszaki 

tartalommal valósul meg:

41. sz. főút Vásárosnamény 50+800 
körforgalom NIF

41. sz. főút Vásárosnamény 
50+800 körforgalom, mérnöki 

feladatok ellátása
41. sz. főút Vásárosnamény 50+800 

körforgalom NIF 41. sz. főút Vásárosnamény 
50+800 körforgalom építése

491. út Kölcse 27+171 körforgalmi 
csomópont + Kölcse települési kapuzat NIF

A megvalósítás az alábbi 2 
közbeszerzés szerinti műszaki 

tartalommal valósul meg:

491 út Kölcse 27+171 körforgalmi 
csomópont + Kölcse települési kapuzat NIF

491 út Kölcse 27+171 
körforgalmi csomópont + 

Kölcse települési kapuzat, 
mérnöki feladatok ellátása

491 út Kölcse 27+171 körforgalmi 
csomópont + Kölcse települési kapuzat NIF

491 út Kölcse 27+171 
körforgalmi csomópont + 
Kölcse települési kapuzat 

építése

ELI- ALPS Lézer Kutatóközpont 5 sz. 
főutat érintő közlekedési létesítményei NIF 5 sz. főút 164+875 km sz. 

körforgalmú csomópont építése

51. sz. főút 11,5 t burkolatmegerősítése NIF
A megvalósítás az alábbi 4 

közbeszerzés szerinti műszaki 
tartalommal valósul meg:

51. sz. főút 11,5 t burkolatmegerősítése 
Apostag és Baja között, Solt elkerülők, 

valamint párhuzamos kerékpárút építése
NIF

51. sz. főút 11,5 t-s 
burkolaterősítése, Apostag-

Solt, és Harta átkelési szakasz 
 építés-kivitelezés

51. sz. főút 11,5 t burkolatmegerősítése 
Apostag és Baja között, Solt elkerülők, 

valamint párhuzamos kerékpárút építése
NIF

51.sz.főút11,5 t-s 
burkolaterősítése, Kalocsa - 

M9csp.között
 építés-kivitelezés

51. sz. főút 11,5 t burkolatmegerősítése 
Apostag és Baja között, Solt elkerülők, 

valamint párhuzamos kerékpárút építése
NIF

521.sz. Solt északi elkerülő 
szakasz

 építés-kivitelezés

55. sz. főút 11,5 t-s burkolat-
megerősítése+kerékpárút Szeged-Baja 

elkerülő közötti szakaszán valamint 
Mórahalom elkerülő

A megvalósítás az alábbi 2 
közbeszerzés szerinti műszaki 

tartalommal valósul meg:

55. sz. főút 11,5 t-s burkolat-
megerősítése+kerékpárút Szeged-Baja 

elkerülő közötti szakaszán valamint 
Mórahalom elkerülő

NIF

55. sz. főút  
71+869-98+480 kmsz közötti 

szakasz (K055.01)
41+000-71+869 kmsz közötti 

szakasz (K055.02)

11,5 t-s 
burkolatmegerősítés+kerékpárú

t építési munkái

55. sz. főút 11,5 t-s burkolat-
megerősítése+kerékpárút Szeged-Baja 

elkerülő közötti szakaszán valamint 
Mórahalom elkerülő

NIF

55. sz. főút  
4+475-18+202 és 22+000-

40+975 kmsz közötti szakasz 
(K055.03) 11,5 t-s 

burkolatmegerősítés+kerékpárú
t

6-65 sz. főutak körforgalmi csomópont NIF
A megvalósítás az alábbi 2 

közbeszerzés szerinti műszaki 
tartalommal valósul meg:

6-65 sz. főutak körforgalmi csomópont NIF 6-65 sz. főutak körforgalmi 
csomópont építése

6-65 sz. főutak körforgalmi csomópont NIF
6-65 sz. főutak körforgalmi 
csomópont építés Mérnöki 

felügyelete
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62. sz főút 11,5 t tengelyterhelésre 
történő megerősítése NIF

A megvalósítás az alábbi 2 
közbeszerzés szerinti műszaki 

tartalommal valósul meg:

62. sz főút 11,5 t tengelyterhelésre 
történő megerősítése NIF

62. sz. főút 0+400 - 40+465 km 
szelvények közt 21,586 km 

hosszban burkolat-megerősítés

62. sz főút 11,5 t tengelyterhelésre 
történő megerősítése NIF

62. sz. főút 0+400 - 40+465 km 
szelvények közt 21,586 km 

hosszban burkolat-megerősítés 
kivitelezéséhez kapcsolódó 
Mérnöki munkák elvégzése

62. sz. főút Seregélyes elkerülő építése NIF
A megvalósítás az alábbi 2 

közbeszerzés szerinti műszaki 
tartalommal valósul meg:

62. sz. főút Seregélyes elkerülő építése NIF

62. sz. főút Seregélyes elkerülő 
szakasz kivitelezési munkáinak 

elvégzése a 26+400-36+960 
km sz. között

62. sz. főút Seregélyes elkerülő építése NIF

62. sz. főút 26+400-36+960 km 
sz. közötti Seregélyes elkerülő 

szakasz kivitelezéséhez 
kapcsolódó Mérnöki munkák 

elvégzése

68. sz. út 11,5 t tengelyterhelésre történő 
megerősítése NIF

A megvalósítás az alábbi 2 
közbeszerzés szerinti műszaki 

tartalommal valósul meg:
68. sz. út 11,5 t tengelyterhelésre történő 

megerősítése NIF 68. sz főút 11,5t burkolat-
megerősítés Mérnöki munkák

68. sz. út 11,5 t tengelyterhelésre történő 
megerősítése NIF

68. sz főút 11,5t burkolat-
megerősítés kivitekezése I, H 
és F tervezési szakaszokon

8 sz főút 131,5 - 143,4 km sz közötti 
szakasz 11,5 to burkolatmerősítés NIF

A megvalósítás az alábbi 2 
közbeszerzés szerinti műszaki 

tartalommal valósul meg:

8 sz főút 131,5 - 143,4 km sz közötti 
szakasz 11,5 to burkolatmerősítés NIF

8 sz főút 131,5 - 143,4 km sz 
közötti szakasz 115 KN-os 

burkolatmerősítési, valamint 
kapcsolódó létesítményeinek 

felújjítási tervezési és 
kivitelezési feladatainak 

ellátása

8 sz főút 131,5 - 143,4 km sz közötti 
szakasz 11,5 to burkolatmerősítés NIF

8 sz főút 131,5 - 143,4 km sz 
közötti szakasz 115 KN-os 

burkolatmerősítési, valamint 
kapcsolódó létesítményeinek 
kivitelezési munkáin Mérnök 

feladatok ellátása

8 sz főút 149,5 - 161,7 km sz közötti 
szakasz 11,5 to burkolatmerősítés NIF

A megvalósítás az alábbi 2 
közbeszerzés szerinti műszaki 

tartalommal valósul meg:

8 sz főút 149,5 - 161,7 km sz közötti 
szakasz 11,5 to burkolatmerősítés NIF

8 sz főút 149,5 - 161,9 km sz 
közötti szakasz 115 KN-os 

burkolatmerősítési, valamint 
kapcsolódó létesítményeinak 

felújjítási tervezési és 
kivitelezési feladatainak 

ellátása
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8 sz főút 149,5 - 161,7 km sz közötti 
szakasz 11,5 to burkolatmerősítés NIF

8 sz főút 149,5 - 161,9 km sz 
közötti szakasz 115 KN-os 

burkolatmerősítési, valamint 
kapcsolódó létesítményeinek 
kivitelezési munkáin Mérnök 

feladatok ellátása

8.sz. főút Székesfehérvár Nyugati 
elkerülő III. ütem NIF

A megvalósítás az alábbi 2 
közbeszerzés szerinti műszaki 

tartalommal valósul meg:

8.sz. főút Székesfehérvár Nyugati 
elkerülő III. ütem NIF

K008.14. 8 sz. főút 
Székesfehérvár nyugati 

elkerülő III. szakasz, valamint 
kapcsolódó létesítmények 
tervezési és kivitelezési 

feladatainak ellátása

8.sz. főút Székesfehérvár Nyugati 
elkerülő III. ütem NIF

K008.14. 8 sz. főút 
Székesfehérvár nyugati 

elkerülő III. szakasz, valamint 
kapcsolódó létesítmények 

kivitelezési munkáin Mérnök 
feladatok ellátása

8.sz. főút Veszprém-Várpalota I. 
burkolatmegerősítés 11,5t 31+700-

39+600 km között (Pétfürdői és 
Hajmáskéri csomópontok között, 

csomópontok nélkül)

NIF
A megvalósítás az alábbi 2 

közbeszerzés szerinti műszaki 
tartalommal valósul meg:

8.sz. főút Veszprém-Várpalota I. 
burkolatmegerősítés 11,5t 31+700-

39+600 km között (Pétfürdői és 
Hajmáskéri csomópontok között, 

csomópontok nélkül)

NIF

K008.16. 8 sz. főút Várpalota – 
Veszprém I. szakaszának a 

31+400 – 39+600 km sz. közötti 
szakasz, valamint a kapcsolódó 
létesítményeinek tervezési és 

kivitelezési feladatainak 
ellátása

8.sz. főút Veszprém-Várpalota I. 
burkolatmegerősítés 11,5t 31+700-

39+600 km között (Pétfürdői és 
Hajmáskéri csomópontok között, 

csomópontok nélkül) építés Mérnök 
fealadatok ellátása

NIF

K008.16. 8 sz. főút Várpalota – 
Veszprém I. szakaszának a 

31+400 – 39+600 km sz. közötti 
szakasz, valamint a kapcsolódó 
létesítményeinek tervezési és 

kivitelezési feladatainak 
ellátása

8 sz. főút Márkó - Herend közötti 
szakasz 11,5 to burkolatmegerősítés a 

kapacitás bővítés
NIF

A megvalósítás az alábbi 2 
közbeszerzés szerinti műszaki 

tartalommal valósul meg:

8 sz. főút Márkó - Herend közötti 
szakasz 11,5 to burkolatmegerősítés a 

kapacitás bővítés
NIF

K008.22. 8 sz. főút Márkó – 
Herend (63+778 – 69+055 km 
sz.) közötti szakasz, valamint 

kapcsolódó létesítmények 
tervezési és kivitelezési 
feladatainak elvégzése

8 sz. főút Márkó - Herend közötti 
szakasz 11,5 to burkolatmegerősítés a 

kapacitás bővítés
NIF

K008.22. 8 sz. főút Márkó – 
Herend (63+778 – 69+055 km 
sz.) közötti szakasz, valamint 

kapcsolódó létesítmények 
kivitelezési munkáin Mérnök 

feladatok ellátása
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86. sz főút 11,5 to burkolat erősítés 37-
53 km között NIF

A megvalósítás az alábbi 2 
közbeszerzés szerinti műszaki 

tartalommal valósul meg:

86. sz főút 11,5 to burkolat erősítés 37-
53 km között NIF

86. sz főút 11,5 to burkolat 
erősítés 37+774-53+000 km 

szelvények közötti kivitelezési 
munkáinak elvégzése

86. sz főút 11,5 to burkolat erősítés 37-
53 km között NIF

86. sz főút 11,5 to burkolat 
erősítés 37+774-53+000 km 

szelvények közötti kivitelezési 
munkáihoz szükséges mérnöki 

feladatok ellátása

86. sz. főút Nádasd elkerülő NIF
A megvalósítás az alábbi 2 

közbeszerzés szerinti műszaki 
tartalommal valósul meg:

86. sz. főút Nádasd elkerülő NIF

86 és 76 sz. főutak Nádasd-
Hegyhátsál-Katafa közös 
elkerülő szakasz 44+010-

50+000 km szelvények közötti 
kivitelezési munkáinak 

elvégzése

86. sz. főút Nádasd elkerülő NIF

86 és 76 sz. főutak Nádasd-
Hegyhátsál-Katafa közös 
elkerülő szakasz 44+010-

50+000 km szelvények közötti 
kivitelezési munkáihoz 

szükséges mérnöki feladatok 
ellátása

86. sz. főút Zalalövő elkerülő NIF
A megvalósítás az alábbi 2 

közbeszerzés szerinti műszaki 
tartalommal valósul meg:

86. sz. főút Zalalövő elkerülő NIF

86. sz. főút Zalalövő elkerülő 
szakasz 25+499-36+360 km 

szelvények közötti kivitelezési 
munkáinak elvégzése

86. sz. főút Zalalövő elkerülő NIF

86. sz. főút Zalalövő elkerülő 
szakasz 25+499-36+360 km 

szelvények közötti kivitelezési 
munkáihoz szükséges mérnöki 

feladatok ellátása
M86.sz. főút hiányzó, (M86) Szeleste – 

Csorna 98+300 – 139+165 km sz. 
közötti szakasz I. építési ütem (98+300 - 

105+800)

NIF
A megvalósítás az alábbi 2 

közbeszerzés szerinti műszaki 
tartalommal valósul meg:

M86.sz. főút hiányzó, (M86) Szeleste – 
Csorna 98+300 – 139+165 km sz. 

közötti szakasz I. építési ütem (98+300 - 
105+800)

NIF Építés gyf-i út, 7,5 km hossz, 
2x2 sáv új nyomvonal

M86.sz. főút hiányzó, (M86) Szeleste – 
Csorna 98+300 – 139+165 km sz. 

közötti szakasz I. építési ütem (98+300 - 
105+800)

NIF

M86.sz. főút hiányzó, (M86) 
Szeleste – Csorna 98+300 – 

139+165 km sz. közötti szakasz 
I. építési ütem (98+300 - 

105+800) mérnöki feladatainak 
ellátása

M86.sz. főút hiányzó, (M86) Szeleste – 
Csorna 98+300 – 139+165 km sz. 

közötti szakasz II. építési ütem (105+800-
139+165)

NIF

M86.sz. főút hiányzó, (M86) 
Szeleste – Csorna 98+300 – 

139+165 km sz. közötti szakasz 
II. építési ütem (105+800-

139+165)
M86.sz. főút hiányzó, (M86) Szeleste – 

Csorna 98+300 – 139+165 km sz. 
közötti szakasz II. építési ütem (105+800-

139+165)

NIF
Építés gyf-i út, 33,4 km hossz, 
2x2 sáv új nyomvonal+ 2 db 

üzemmérnökség építése



50810 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 71. szám 

M86.sz. főút hiányzó, (M86) Szeleste – 
Csorna 98+300 – 139+165 km sz. 

közötti szakasz II. építési ütem (105+800-
139+165)

NIF

M86.sz. főút hiányzó, (M86) 
Szeleste – Csorna 105+800– 

139+165 km sz. közötti szakasz 
II. építési ütem (905+800 - 

139+165) mérnöki feladatainak 
ellátása

88. sz. főút 11,5 t burkolat megerősítés 
és fejlesztés 3,712-10,046 kmsz. NIF

A megvalósítás az alábbi 2 
közbeszerzés szerinti műszaki 

tartalommal valósul meg:

88. sz. főút 11,5 t burkolat megerősítés 
és fejlesztés 3,712-10,046 kmsz. NIF

88. sz. főút 11,5 t burkolat 
megerősítés 3+712-10+046 km 

szelvények közötti szakasz 
kivitelezési munkáinak 

elvégzése

88. sz. főút 11,5 t burkolat megerősítés 
és fejlesztés 3,712-10,046 kmsz. NIF

88. sz. főút 11,5 t burkolat 
megerősítés 3+712-10+046 km 

szelvények közötti szakasz 
kivitelezési munkáihoz 

szükséges mérnöki feladatok 
ellátása

KÖZOP 3.5.0-09-11-2012-
0019 Kecskemét térségi fejlesztés NIF

A megvalósítás az alábbi 2 
közbeszerzés szerinti műszaki 

tartalommal valósul meg:

KÖZOP 3.5.0-09-11-2012-
0019 Kecskemét térségi fejlesztés NIF

 1. 52. sz. főút bevezető 
szakasz (Izsáki út) 
kapacitásbővítése 
2.  54. sz. főút M5 ap. és az 5. 
sz. főút között 
kapacitásbővítése  
3. Kecskemét, Nagykörút 
ütemezett fejlesztése  
  tervezések EVD+eng.terv+ép. 
eng. 

KÖZOP 3.5.0-09-11-2012-
0019 Kecskemét térségi fejlesztés NIF

1. 441. sz. főút fejlesztése 
(+vasúti műtárgy) a 445. - 
Kecskemét, Nagykörút között 
2. 445.sz. Kecskemét északi 
elkerülő út továbbvezetése, M5 
– 5218.j.út között  
3. 541. sz. út kiépítése (52. sz. 
főút – Halasi út között)  
tervezések EVD+ eng.terv+ép. 
eng. 

KÖZOP Út - Híd rekonstrukció
3.sz. főút hatvani vasúti híd 

rekonstrukciója és kapcsolódó csp. 
építése

NIF

3. sz. főút hatvani vasúti híd 
rekonstrukciója és a 

kapcsolódó csp. átépítési 
munkái, kivitelezési munkák 

elvégzése

M49 autóút M3 – Kocsord kelet (491. sz. 
főút) Győrtelek nyugati elkerülővel, 
engedélyezési és kiviteli terveinek 

elkészítése

NIF

M49 autóút M3 – Kocsord kelet 
(491. sz. főút) Győrtelek nyugati 
elkerülővel, engedélyezési és 
kiviteli terveinek elkészítése

M8 Vasvár (kelet) - Körmend                       
M9 Szombathely - Vasvár NIF

M8 Vasvár (kelet) - Körmend                       
M9 Szombathely - Vasvár 

közötti szakaszok környezeti 
hatástanulmányának 

elkészítése

M9 Vasvár - Nagykanizsa közötti 
szakasz NIF

M9 Vasvár - Nagykanizsa, 
közötti szakaszainak 
Megvalósíthatósági 

tanulmányának és környezeti 
hatástanulmányának 

elkészítése
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A Kormány 1242/2013. (IV. 30.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. prioritásának 
módosításáról és a kormányzati stratégiai célokhoz illeszkedő konstrukciók indításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a Társadalmi Megújulás Operatív Program (a továbbiakban: TÁMOP)

a) 2011–2013. évekre szóló akciótervének az 1. melléklet,
b) 2009–2010. és 2011–2013. évekre szóló akciótervének 3. prioritásában szereplő konstrukciók 2. melléklet,
c) 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásában szereplő konstrukciók 3. melléklet,
d) 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásában szereplő konstrukciók 4. melléklet, és
e) 2011–2013. évekre szóló akcióterve 6. prioritásában szereplő konstrukciók 5. melléklet
szerinti módosítását,

 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a TÁMOP 2011–2013. évekre szóló akciótervének
a) 3.1.2.B,
b) 5.3.9.B és
c) 6.1.5
jelű konstrukciójához kapcsolódó szakmai koncepciót készítse el,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. május 15.

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  2.  pontban meghatározott egyes szakmai koncepciók Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség (a  továbbiakban: NFÜ) rendelkezésére bocsátását követő 30 napon belül gondoskodjon 
a vonatkozó konstrukcióhoz tartozó felhívások megjelentetéséről,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. május 31.

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – ha az  emberi erőforrások minisztere a  2.  pontban meghatározott 
valamely szakmai koncepciót az  előírt határidőn belül nem bocsátja az  NFÜ rendelkezésre – dolgozzon ki és 
nyújtson be javaslatot az érintett konstrukció keretének átcsoportosításáról a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 
(a továbbiakban: NFK) részére,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. május 31.

 5. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a TÁMOP 2011–2013. évekre szóló akcióterve 6. prioritását érintő 
módosítási javaslatokról készítsen előterjesztést és azt nyújtsa be a nemzeti fejlesztési miniszter útján az NFK részére,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy ha az  emberi erőforrások minisztere az  5.  pontban meghatározott 
előterjesztést az ott meghatározott határidőig nem küldi meg részére, úgy a határidő lejártát követő nyolc napon 
belül tegyen javaslatot az  NFK részére a  TÁMOP 2011–2013. évekre szóló akciótervének olyan módosítására, 
amelynek eredményeként a TÁMOP 6. prioritása keretében felhasználható források tartaléklistára került pályázatok 
támogatására fordíthatóak.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1242/2013. (IV. 30.) Korm. határozathoz

Új konstrukciók:

Konstrukció 

kódja
Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 

meghirdethető kerete (Mrd, Ft)
Konstrukció célja

Konstrukció 

szakmai 

tartalmáért 

felelős 

miniszter

Konstrukció 

szakmai 

tartalma 

tekintetében 

feladatkörrel 

rendelkező 

további 

miniszter

2011 2012 2013

TÁMOP 3.1.2.B

Az új NAT-hoz illeszkedő 

tankönyvfejlesztés és 

Nemzeti Közoktatási Portál 

fejlesztése

2,6

A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő digitális taneszközökön túlmutatón szükséges 

a tankönyvkínálat bővítése, a hiányosan vagy nem megfelelő színvonalon ellátott területeken 

azok pótlása.

A Sulinet tapasztalataira és adattartalmára építve a Nemzeti Közoktatási Portál kialakítása, amely 

egykapus hozzáféréssel, egységes felhasználói felületen, a megfelelő minőségbiztosítás mellett 

teszi elérhetővé az összes digitális tananyagot.

emberi 

erőforrások 

minisztere

TÁMOP 5.3.9.B Digitális Közösség Program 0,5

A „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” című hazai eszközellátási programhoz 

kapcsolódóan olyan képzési, motivációs programok megszervezése és lebonyolítása, amelyek 

hozzájárulnak az informatikaoktatás, az egész életen át tartó tanulás és a munkaerő-piaci 

reintegráció megerősítéséhez. További cél az információs társadalomba kiszorultak 

beilleszkedésének elősegítése, a társadalom, különösen a hátrányos helyzetűek informatikai 

kompetenciájának fejlesztése. A digitális közösség a digitális társadalmi értéklánc egyik 

fontos pillére, amely igen hatékony módon képes támogatni, segíteni az állam legfontosabb 

célkitűzéseit: a digitális írástudás növelését, a munkahelyteremtést és a versenyképesség 

növelését.

emberi 

erőforrások 

minisztere 

TÁMOP-6.1.5

Területi emberi erőforrás 

fejlesztési komplex 

programok támogatása

1,7

A területi komplex felzárkóztató program keretében – a szakképzési, szociális gazdasági 

fejlesztésekhez kapcsolódóan – az egészséges életmód, egészségszemlélet elterjesztése, 

az egészséges élettel kapcsolatos ismeretek beépítése a képzési és gazdasági tevékenységek 

körébe.

emberi 

erőforrások 

minisztere
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Címében és céljában módosított konstrukciók:

Konstrukció 

kódja
Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt 

projektek meghirdethető 

kerete (Mrd, Ft)

Konstrukció célja

Konstrukció 

szakmai 

tartalmáért 

felelős 

miniszter

Konstrukció 

szakmai tartalma 

tekintetében 

feladatkörrel 

rendelkező 

további miniszter

2011 2012 2013

TÁMOP 

5.3.11

Elnéptelenedő 

települések társadalmi-

gazdasági folyamatainak 

megfordítása

0,854

Jelen pályázat célja, hogy a modellprogram keretében a helyi közösségben rejlő kreativitásra, szellemi 

és társadalmi kapacitásra építve, innovatív megközelítéssel kialakításra kerüljön egy a kedvezőtlen 

gazdasági és társadalmi folyamatok megfordítását célzó fejlesztési terv és kialakuljon a cselekvési 

tervben foglaltak megvalósításához szükséges közösség, társadalmi kapacitás.

A pályázati konstrukció pilot projektek támogatásával hozzájárul a negatív gazdasági és társadalmi 

folyamatok kezdeti tüneteit mutató települések romló folyamatainak visszafordításához, az életminőség 

javításához a helyi társadalomban rejlő potenciálra építő akciók sorozatának megvalósításával

emberi 

erőforrások 

minisztere

TÁMOP 

4.1.1.F

A felsőoktatás területi 

társadalmi és gazdasági 

szerepének fejlesztése

3,000

A konstrukció általános célja felsőoktatási intézmények gazdasági fejlődésben vállalt szerepének 

erősítése:

1. helyi szinten, a kormányzati, szak- és felnőttképzési, valamint gazdasági szereplőkkel való 

együttműködés fejlesztési koncepciójának kidolgozását követően, az együttműködésre alapuló pilot 

megvalósításával.

2. a felsőoktatási képzések keretében a munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztésére 

irányuló képzési elemek bevezetésével, melyek a munkaerő-piaci szereplőkkel (gazdasági szféra, civil 

szervezetek, stb.) együttműködésben kerülnek kialakításra

3. a képzés duális rendszerűvé alakításával, mely elősegíti a piaci igényekhez illeszkedő ismeretek 

megszerzését, a képzések során a helyi munkaerő-piaci igényekhez való rugalmasabb alkalmazkodást

4. a hallgatók számára a felsőoktatási képzések mellett, illetve a lemorzsolódó hallgatók számára 

a helyett szakmai és felnőttképzési programok biztosításával, melyek biztosítják, hogy a felsőoktatási 

tanulmányaikat megkezdett hallgatók piacképes tudást szerezzenek.

emberi 

erőforrások 

minisztere

TÁMOP 

6.2.7

Nemzeti Egészségügyi 

Informatikai 

(e-Egészségügyi) Rendszer 

bevezetését támogató 

módszertan, szolgáltatás-, 

képzés és humánerőforrás 

fejlesztés

1,000

Szakmai és lakossági szolgáltatások fejlesztése az egészségügyi rendszerben való jobb eligazodás 

támogatása céljából. A nemzeti egészségügyi informatikai (eHealth) fejlesztések során létrejövő 

informatikai rendszerekhez kapcsolódó oktatás, tájékoztatás és oktatási anyagok fejlesztése.

emberi 

erőforrások 

minisztere



50814 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2013. évi 71. szám
 

2. melléklet az 1242/2013. (IV. 30.) Korm. határozathoz

Azonosító Cím

Módosítás előtti 

keret

Forrásátcsoportosítás 

konstrukciók között

Keretemelés 

szabad keret 

terhére

Módosítás 

utáni keret

(Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft)

TÁMOP 3.1.2.B Az új NAT-hoz illeszkedő tankönyvfejlesztés és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése 0 2,0665 0,5335 2,6

TÁMOP 3.3.1 Esélyegyenlőség és Integráció III. szakasz 2,644 -2,644 0

TÁMOP 3.3.11
Esélyegyenlőségi elvű minőségi oktatás, valamint az egész életen át tartó tanulás 
támogatása a az LHH kistérségekben

1,28 -1,280 0

TÁMOP 3.3.13 Eötvös József Program – Pedagógiai szakma szolgáltatások fejlesztése – Projektháló 3,05 1,871 4,921

TÁMOP 3.3.14 Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása 4,85 -0,404 4,446

TÁMOP 3.1.6. 
(2009–2010. évekre 
szóló akcióterv)

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által nyújtott szolgáltatások 
fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése

1 0,39 0 1,39

Összesen: 12,824 4,3275 -4,328 0,5335 13,357

3. melléklet az 1242/2013. (IV. 30.) Korm. határozathoz

Azonosító Cím

Módosítás előtti 

keret

Korábbi AT 

maradványból 

keretemelés

Forrásátcsoportosítás konstrukciók 

között

Konstrukció összevonásból eredő 

keretváltozás

Keretemelés szabad 

keret terhére
Módosítás utáni keret

(Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft)

TÁMOP 4.1.1.D
Roma szakkollégiumok 
támogatása

1,15 0,300 1,45

TÁMOP 4.1.2 
B2

Pedagógusképzést segítő 
szolgáltató és kutatóhálózatok 
továbbfejlesztése, 
konvergencia komponens

6,71 -0,300 6,41
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4. melléklet az 1242/2013. (IV. 30.) Korm. határozathoz

Azonosító Cím

Módosítás előtti 

keret

Korábbi AT 

maradványból 

keretemelés

Forrásátcsoportosítás konstrukciók 

között

Konstrukció összevonásból eredő 

keretváltozás

Keretemelés szabad 

keret terhére
Módosítás utáni keret

(Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft)

TÁMOP 5.4.9
Modellkísérleti program 
az alapszolgáltatások 
funkcionális összekapcsolására 

3,008 -0,500 2,508

TÁMOP 5.3.9.B Digitális Közösség Program 0 0,500 0,500

5. melléklet az 1242/2013. (IV. 30.) Korm. határozathoz

Azonosító Cím

Módosítás előtti 

keret

Korábbi AT 

maradványból 

keretemelés

Forrásátcsoportosítás konstrukciók 

között

Konstrukció összevonásból eredő 

keretváltozás

Keretemelés 

szabad keret 

terhére

Módosítás utáni keret

(Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft)

TÁMOP 
6.1.5

Területi emberi erőforrás 
fejlesztési komplex programok 
támogatása

0   1,7         1,7

TÁMOP 
6.2.5.B

Szervezeti hatékonyság 
fejlesztése az egészségügyi 
ellátórendszerben – Területi 
együttműködések kialakítása

4     6     10

TÁMOP 
6.2.5.C

Szervezeti hatékonyság 
fejlesztése az egészségügyi 
ellátórendszerben – Területi 
együttműködés támogatása, 
az egészségszervezés 
szervezeti kereteinek és 
feltételrendszerének kialakítása, 
egységes külső felülvizsgálati 
rendszer bevezetésére való 
felkészülés támogatása

8         -8   0

Összesen: 12 1,7 6 -8 11,7
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A Kormány 1243/2013. (IV. 30.) Korm. határozata
az olvasásnépszerűsítési program megvalósításához szükséges intézkedésekről 

A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak az 
olvasásnépszerűsítési program megvalósításához szükséges forrás biztosításáról. 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1244/2013. (IV. 30.) Korm. határozata
az Ivóvízminőség-javító Program keretében a „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” 
megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. az  Ivóvízminőség-javító Program keretében a  „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” című,  

KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú nagyprojekt javaslat céljainak megvalósítása és a  forrásvesztés 
elkerülése érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy jóváhagyásra terjessze be a Nemzeti Fejlesztési 
Kormánybizottság elé a „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” című, KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító 
számú nagyprojekt javaslatot.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. hozzájárul ahhoz, hogy a  Kedvezményezett a  projekt megvalósítását az  Európai Bizottság döntését megelőzően 
megkezdje és a  kifizetéseket a  Környezet és Energia Operatív Program forrásainak, valamint az  EU Önerő Alap 
terhére a projektben foglalt támogatási arány figyelembe vételével elszámolja a forrásvesztés, illetve a megvalósítás 
időbeli kockázatára tekintettel.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  belügyminisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy A  KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009. számú 

ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló 1247/2013. (IV. 30.) Korm. 
határozatban kijelölt projektgazda és a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a  hazai vízbázisok hasznosításán alapuló 
változat műszaki tartalmának aktualizálását kezdeményezze, annak érdekében, hogy a  nagyprojekt a  módosított 
műszaki tartalommal benyújtható legyen.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 4. az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a  3.  pontban foglalt módosított műszaki tartalomhoz szükséges többlet műszaki tevékenységek előkészítésére 
30,0 millió forint 1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész 
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi 
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CCIV.  törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím 
javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2013. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



50818 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2013. évi 71. szám
 

1. melléklet az 1244/2013. (IV. 30.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -30,0

XIV. Belügyminisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 30,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XIV. Belügyminisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 30,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 30,0 30,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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 előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

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

1 példány
1 példány

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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A Kormány 1245/2013. (IV. 30.) Korm. határozata
egyes zenekarok, énekkarok és a Művészetek Palotája támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében egyes 

zenekarok, énekkarok és a  Művészetek Palotája támogatásához 650,0 millió forint 1.  melléklet szerinti egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek 
alcím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása jogcímcsoport; 26. Alapítványok, 
közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása alcím, 2. Kulturális 
alapítványok, közalapítványok jogcímcsoport, 10. Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 
jogcím; 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím, 2. Gazdasági társaságok által ellátott 
kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport; 30. Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
alcím, 23. Kulturális, társadalmi, civil és non-profit szervezetek jogcímcsoport, 2. Kulturális társadalmi, civil 
szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása jogcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. május 30.

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. december 20.

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon arról, 
hogy az egyes zenekarok, énekkarok és a Művészetek Palotája további támogatásához legfeljebb 1300,0 millió forint 
2013. év második féléve során rendelkezésre álljon.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. július 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1245/2013. (IV. 30.) Korm. határozathoz
1. melléklet a        /2013. (       ) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Művészeti tevékenységek
271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 203,7

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok

271445 10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások 207,2

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
295202 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 235,7

30 Társadalmi, cilvi és non-profit szervezetek működési támogatása
23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

271490 2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások 3,4

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -650,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

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

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Művészeti tevékenységek
271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 203,7

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok

271445 10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 207,2

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
295202 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 235,7

30 Társadalmi, cilvi és non-profit szervezetek működési támogatása
23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

271490 2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása 3,4
Millió forintban, egy tizedessel

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 650,0 650,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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A Kormány 1246/2013. (IV. 30.) Korm. határozata
az épületek energiahatékonyságának követelményeiről és az épületek energiahatékonyságáról szóló  
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti költségoptimalizált 
követelményszint eléréséről

A Kormány a Nemzeti Energiastratégiában kitűzött energiahatékonysági célok elérése, valamint az Európai Bizottság részére 
készített – az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (2) bekezdése 
szerinti – jelentéshez szükséges intézkedések érdekében
 1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. mellékletben meghatározott költségoptimalizált 

követelményszint, továbbá az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 9. cikke szerinti közel nulla energiaigényszint meghatározását és a bevezetés időpontját a Magyarország 
II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra című 1374/2011.  (XI. 8.) 
Korm.  határozat szerinti nemzeti épületenergetikai stratégiában vegye figyelembe és az ez alapján készülő 
cselekvési tervbe a 2–5. pont szerinti intézkedéseket foglalja bele;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. december 31.

 2. felhívja a belügyminisztert, hogy készítsen előterjesztést az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
szóló 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: R.) olyan tartalmú módosításáról, amely meghatározza és
a) középületek esetében 2015. január 1-jétől,
b) minden más épület esetében 2018. január 1-jétől
alkalmazni rendeli az R. hatálya alá tartozó épületek esetében az 1. mellékletben meghatározott költségoptimalizált 
energetikai követelményértékeket;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2013. december 31.

 3. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy az 1. mellékletben meghatározott költségoptimalizált 
követelményszintet érvényesítsék azon pályázatoknál és állami támogatások kiírásaiban, amelyek 2015. január 1-jét 
követően kerülnek meghirdetésre, és amelyek az R. hatálya alá esnek;

Felelős: a feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: 2013. december 31.

 4. felhívja a belügyminisztert és a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy dolgozzanak ki lakossági és intézményi 
tájékoztatót az 1. mellékletben meghatározott költségoptimalizált szintről, és azokról a műszaki megoldásokról, 
amelyek épületek felújítása során a követelmények elérését elősegítik;

Felelős: belügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. december 31.

 5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozzanak ki az 1. melléklet szerinti 
költségoptimalizált követelményszinten vagy annál energiatakarékosabb építési és felújítási beruházások számára 
igénybe vehető olyan pénzügyi konstrukciókat vagy programokat, amelyek kompenzálhatják a beruházások kezdeti 
többletköltségeit.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1246/2013. (IV. 30.) Korm. határozathoz

Költségoptimalizált követelményszint 

Az R. által definiált követelményekre vonatkozó módszertannal azonos módon alkalmazva: 
1. A hőátbocsátási tényező követelményértékei 

Épülethatároló szerkezetek 

A hőátbocsátási 
tényező 
követelményértéke 
Um W/m2K 

1 Homlokzati fal  0,24 
2 Lapostető 0,17 
3 Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,17 
4 Padlás és búvótér alatti födém 0,17 
5 Árkád és áthajtó feletti födém 0,17 
6 Alsó zárófödém fűtetlen terek felett 0,26 
7 Üvegezés  1 
8 Különleges üvegezés* 1,2 

9 Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett 
nyílászáró (>0,5m2) 1,15 

10 Fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró 1,4 
11 Homlokzati üvegfal, függönyfal 1,4 
12 Üvegtető 1,45 
13 Tetőfelülvilágító, füstelvezető kupola 1,7 
14 Tetősík ablak 1,25 
15 Ipari és tűzgátló ajtó és kapu (fűtött tér határolására) 2 
16 Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 1,45 
17 Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti kapu 1,8 
18 Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,26 
19 Szomszédos fűtött épületek és épületrészek közötti fal 1,5 

20 Lábazati fal, talajjal érintkező fal a terepszinttől 1 m 
mélységig  0,3 

21 Talajon fekvő padló (új épületeknél) 0,3 

22 Hagyományos energiagyűjtő falak (pl. tömegfal, 
Trombe fal) 1 

*Magas akusztikai vagy biztonsági követelményű üvegezés esetén érvényes követelményértékek. 

2. A hőveszteség tényező követelményértékei: 

A/V ≤ 0,3  qm = 0,16   [W/m3K] 
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3 qm = 0,079 + 0,27 (A/V) [W/m3K] 
A/V ≥ 1,3  qm = 0,43   [W/m3K] 
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A fenti összefüggéssel megadott értékek a 2.1. ábrából is leolvashatók. 

 
2.1 ábra. A fajlagos hőveszteség-tényező követelményértéke 

3. Összesített energetikai jellemző követelményértékek 
3.1. lakó- és szállásjellegű épületek esetén: 

A/V ≤ 0,3  EP = 110   [kWh/m2a] 
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3 EP = 30 (A/V) + 101  [kWh/m2a] 
A/V ≥ 1,3  EP = 140   [kWh/m2a] 

A fenti összefüggéssel megadott értékek a 3.1. ábrából is leolvashatók. 

 
3.1. ábra: Lakó- és szállásjellegű épületek összesített energetikai jellemzőjének 

követelményértéke (nem tartalmazza a világítási energia igényt) 
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3.2. irodaépületek esetén: 

A/V ≤ 0,3  EP = 132   [kWh/m2a] 
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3 EP = 28 (A/V) + 123,6 [kWh/m2a] 
A/V ≥ 1,3  EP = 160   [kWh/m2a] 

A fenti összefüggéssel megadott értékek a 3.2. ábrából is leolvashatók. 

 
3.2. ábra. Irodaépületek összesített energetikai jellemzőjének követelményértéke  

(a világítási energia igényt is beleértve) 

3.3. oktatási épületek esetén: 

A/V ≤ 0,3  EP = 90   [kWh/m2a] 
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3 EP = 60 (A/V) + 72  [kWh/m2a] 
A/V ≥ 1,3  EP = 150   [kWh/m2a] 

A fenti összefüggéssel megadott értékek a 3.3. ábrából is leolvashatók. 
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3.3 ábra: Oktatási épületek összesített energetikai jellemzőjének 

követelményértéke (világítási energia igényt is beleértve) 

3.4 Egyéb funkciójú épületek 

3.4.1. A 3.1., 3.2. és 3.3. pontban meghatározott funkciótól eltérő rendeltetésű épületekre az 
összesített energetikai jellemző követelményértékét a következők szerint meghatározott épület 
és épületgépészeti rendszer alapján lehet meghatározni: 

3.4.1.1. a fajlagos hőveszteség-tényező értéke a vizsgált épület felület/térfogat 
viszonya függvényében a 2. pontban megadott követelményérték; 

3.4.1.2. az éghajlati adatok az R. 4. mellékletében megadottaknak felelnek meg; 
3.4.1.3. a fogyasztói igényeket és az ebből származó adatokat: légcsereszám, belső 

hőterhelés, világítás, a használati melegvíz-ellátás nettó energiaigénye az épület használati 
módjának (használók száma, tevékenysége, technológia stb.) alapján a vonatkozó 
jogszabályok, szabványok és a szakma szabályai szerint kell meghatározni. Az épület 
szakaszos üzem korrekciós szorzójának értéke σ = 0,9. 
3.4.2. Az ezen igények kielégítését fedező bruttó energiaigényt az alábbiakban leírt 
épületgépészeti rendszer adataival kell számítani: 

3.4.2.1. a fűtési rendszer hőtermelőjének helye (fűtött téren belül vagy kívül) a 
tényleges állapottal megegyezően adottságként veendő figyelembe, 

3.4.2.2. a feltételezett energiahordozó földgáz, 
3.4.2.3. a feltételezett hőtermelő kondenzációs kazán, 
3.4.2.4. a feltételezett szabályozás termosztatikus szelep 2K arányossági sávval, 
3.4.2.5. a fűtési rendszerben tároló nincs, 
3.4.2.6. a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyező (az elosztó vezeték fűtött 
téren belül, vagy kívül való vezetése), 
3.4.2.7. a vezetékek hőveszteségének számításakor az 55/45 °C hőfoklépcsőhöz tartozó 
vezeték veszteségét kell alapul venni, 
3.4.2.8. a szivattyú fordulatszám szabályozású, a fűtővíz hőfoklépcsője 10 K, 
3.4.2.9. a melegvíz-ellátás hőtermelője földgáztüzelésű kondenzációs kazán, 
3.4.2.10. a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyező,  
3.4.2.11. 500 m2 hasznos alapterület felett cirkulációs rendszer van, 
3.4.2.12. a tároló helye adottság (fűtött téren belül vagy kívül), 
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A Kormány 1247/2013. (IV. 30.) Korm. határozata
A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő 
megvalósításáról

A Kormány a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 16.  §-a és az  Európai Unió vagy más 
nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről 
szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján a  KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 számú ivóvízminőség-javító beruházás („Békés 
megyei Ivóvízminőség-javító Program”) megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodik.

A beruházás a  következő településeket érinti: Békéssámson; Csabacsűd; Gádoros; Hunya; Kardos; Kardoskút; Kondoros; 
Nagyszénás; Orosháza; Örménykút; Pusztaföldvár; Szarvas; Tótkomlós; Eperjes; Árpádhalom; Nagymágocs; Dombegyház; 
Kisdombegyház; Magyardombegyház; Battonya; Magyarbánhegyes; Dombiratos; Almáskamarás; Békés; Békéscsaba 
(Gerla-Mezőmegyer); Bélmegyer; Bucsa; Csabaszabadi; Csanádapáca; Csárdaszállás; Csorvás; Dévaványa; Doboz (Szanazug); 
Ecsegfalva; Füzesgyarmat; Gerendás; Geszt; Gyomaendrőd (Gyomaendrőd-Nagylapos); Gyula -József szanatórium, -Városerdő; 
Kamut; Kertészsziget (Töviskes Major); Kétegyháza; Kétsoprony; Körösladány; Köröstarcsa; Körösújfalu; Kötegyán; Lőkösháza 
(Brédamajor); Medgyesbodzás, (Gábortelep); Méhkerék; Mezőberény; Mezőgyán; Murony; Nagykamarás; Okány; Pusztaottlaka; 
Sarkad; Sarkadkeresztúr, (Sarkadkeresztúr-Kisnyék); Szabadkígyós; Szeghalom (Halasmajor); Tarhos (Vizesfás); Telekgerendás; 
Újszalonta; Vésztő; Zsadány; Újiráz.

Az érintett helyi önkormányzatok kötelesek a beruházás megvalósításához szükséges, tulajdonukat érintő intézkedések tűrésére.

A Kormány a megvalósítással kapcsolatos feladatok ellátására az Országos Vízügyi Főigazgatóságot jelöli ki.

A Kormány e  határozatának bírósági felülvizsgálatát az  érintett önkormányzat képviselő-testülete a  Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságnál kérheti. A  perben felperesként az  önkormányzat képviselő-testülete, alperesként a  Kormány vesz részt. 
A Kormányt a belügyminiszter képviseli. A keresetlevelet a belügyminiszternél a felülvizsgálni kért határozat Magyar Közlönyben 
történő közzétételének napjától számított tizenöt napon belül kell benyújtani.

INDOKOLÁS

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 1. melléklete határozza 
meg azokat a követelményeket, amelyeknek az emberi fogyasztásra szánt víznek meg kell felelnie.

Az irányelv az  arzén tekintetében a  10 µg/l, a  bór esetében az  1 mg/l, míg a  fluorid esetében az  1,5 mg/l határértéknek való 
megfelelést írja elő.

Magyarországon 2011. november hónapban az  Európai Bizottság részére megküldött átmeneti eltérésre irányuló kérelem 
és mellékletei alapján 365 település(rész)en ezen paraméterek valamelyike, vagy egyszerre több paraméter vonatkozásában 
a  mért határérték meghaladja az  irányelv szerinti megengedett szintet. Az  érintett települések túlnyomó része indult 
az  ivóvízminőség javítását szolgáló Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) által finanszírozott pályázatokon, 
melynek záró elszámolási határideje 2015. június 30-án jár le. A  szükséges uniós források a  KEOP keretein belül rendelkezésre 

 
 

3.4.2.13. a tároló indirekt fűtésű, 
3.4.2.14. a gépi szellőzéssel befújt levegő hőmérséklete a helyiséghőmérséklettel 
egyező, a léghevítőt az alacsony hőmérsékletű, földgáztüzelésű kazánról táplálják, a 
szellőzőrendszer 70% hatásfokú hővisszanyerővel van felszerelve, a szellőzőrendszer 
légmennyisége, a vezetékek ellenállása és a működési ideje a ténylegessel megegyező, 
3.4.2.15. a légcsatorna hőszigetelése 20 mm vastag, a nyomvonala a tényleges állapottal 
megegyezően adottságként veendő figyelembe. 

3.4.3. A gépi hűtés energiaigényének számítását az R. 3. melléklete szerint kell elvégezni. 
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állnak, az  Ivóvízminőség-javító Program felgyorsításáról hozott 1224/2011. (VI.  29.) Korm. határozat szerint a  saját erőt 
a Belügyminisztérium által kezelt EU Önerő Alap támogatásának keretéből 100%-ban pályázhatják az önkormányzatok.
Erre figyelemmel Magyarország átmeneti eltérésre irányuló kérelemmel fordult az Európai Bizottsághoz.

Az Európai Bizottság 2012. május 30-ai keltezésű, a  Magyarország által az  emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 
98/83/EK tanácsi irányelv alapján kért eltérésről szóló C(2012) 3686 határozata alapján a  határozatban feltüntetett települések 
tekintetében Magyarországon 2012. december 26-tól az irányelv mellékletében meghatározott szigorúbb követelményeket kell 
a teljes népesség tekintetében teljesíteni.

A döntésre figyelemmel minden rendelkezésre álló eszközzel fel kell gyorsítani a  KEOP pályázati rendszerben elfogadott 
beruházások megvalósítását.

A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 számú ivóvízminőség-javító beruházás („Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program”) esetében 
a kötelezettség beálltáig, 2012. december 25-ig a projekt befejezése nem történt meg, a forrásvesztés veszélye fennáll, aminek 
következtében a derogációs kötelezettség későbbiekben való teljesülésének ellehetetlenülése is felmerül.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 16.  §-a alapján ha az  Európai Unió vagy más 
nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség kapcsán a  határidőben történő teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll, 
a Kormány a kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat, melyről határozatot hoz.

Az ezzel összefüggő döntéshozatali folyamatot az  Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel 
összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

Helyreigazítás:

A Magyar Közlöny 2013. évi 70. számában az 50679–50684. oldalak fejléce helyesen: „Magyar Közlöny  •  2013. évi 70. szám”
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség 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 érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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