
 MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2013. május 16., csütörtök

 Tartalomjegyzék

2013. évi LVII. törvény A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról 51225

2013. évi LVIII. törvény A hegyközségek működésének szabályozásával kapcsolatos egyes 
törvények módosításáról 51226

148/2013. (V. 16.) Korm. rendelet A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 
170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról 51230

149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről, „A belvárosi Olimpia Park  
és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú 
beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, 
nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági 
intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló  
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés  
a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek 
az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról 51234

22/2013. (V. 16.) NFM rendelet A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programról 51240

35/2013. (V. 16.) OGY határozat A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról 51252

36/2013. (V. 16.) OGY határozat A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 51253

37/2013. (V. 16.) OGY határozat A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
beszámolójának elfogadásáról 51253

38/2013. (V. 16.) OGY határozat Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek  
és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat  
módosításáról 51253

39/2013. (V. 16.) OGY határozat Dr. Daher Pierre országgyűlési képviselő mentelmi ügyében 51254

221/2013. (V. 16.) KE határozat Bírói felmentésről 51254

222/2013. (V. 16.) KE határozat Bírói felmentésről 51255

223/2013. (V. 16.) KE határozat Bírói felmentésről 51255

224/2013. (V. 16.) KE határozat Bírói felmentésről 51255

225/2013. (V. 16.) KE határozat Bírói felmentésről 51256

226/2013. (V. 16.) KE határozat Bírói felmentésről 51256

227/2013. (V. 16.) KE határozat Bírói felmentésről 51256

228/2013. (V. 16.) KE határozat Bírói felmentésről 51257

229/2013. (V. 16.) KE határozat Bírói kinevezésről 51257

230/2013. (V. 16.) KE határozat Bírói kinevezésről 51257

231/2013. (V. 16.) KE határozat Bírói kinevezésről 51258



51224 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 77. szám 

 Tartalomjegyzék

232/2013. (V. 16.) KE határozat Bírói kinevezésről 51258

233/2013. (V. 16.) KE határozat Bírói kinevezésről 51258

234/2013. (V. 16.) KE határozat Bírói kinevezésről 51259

235/2013. (V. 16.) KE határozat Bírói kinevezésről 51259

236/2013. (V. 16.) KE határozat Bírói kinevezésről 51259

237/2013. (V. 16.) KE határozat Bírói kinevezésről 51260

238/2013. (V. 16.) KE határozat Bírói kinevezésről 51260

239/2013. (V. 16.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről 51260

240/2013. (V. 16.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről 51261

241/2013. (V. 16.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről 51261

242/2013. (V. 16.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről 51262

243/2013. (V. 16.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról 51262

244/2013. (V. 16.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról 51263

245/2013. (V. 16.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról 51265

246/2013. (V. 16.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról 51265

1265/2013. (V. 16.) Korm. határozat Monor Város Önkormányzata feladatai támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról 51266



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 77. szám 51225

II. Törvények

2013. évi LVII. törvény
a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról*

1. §  A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Stt.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  statisztika feladata és célja, hogy valósághű, tárgyilagos képet adjon a  társadalom, a  gazdaság, 
a  tulajdonviszonyok, a  környezet állapotáról és változásairól az  államhatalmi és a  közigazgatási szervek, valamint 
a  társadalom szervezetei és tagjai számára. A cél elérése érdekében e  törvény az adatok statisztikai módszerekkel 
történő felvételével, feldolgozásával, tárolásával, átadásával, átvételével, elemzésével, szolgáltatásával, közlésével, 
valamint közzétételével kapcsolatos közhatalmi és egyéb tevékenységet (a továbbiakban: statisztikai tevékenység) 
szabályozza.”

2. §  Az Stt. „Központi Statisztikai Hivatal” alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) A  KSH az  adatok gyűjtéséhez, az  adatok feldolgozásához, és az  adatok közzétételéhez kapcsolódó 
közhatalmi feladatait a  KSH elnöke által alapított, a  magyar állam 100%-os tulajdonában álló Statisztikai Elemző 
Központ Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával látja el.
(2) A gazdasági társaság felett a tulajdonosi jogokat a magyar állam nevében a KSH elnöke gyakorolja.”

3. § (1) Az Stt. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  népmozgalmi események körében kell megfigyelni a  magyarországi lakcímmel rendelkező személyek 
külföldön bekövetkezett halálozását, valamint a  magyarországi lakcímmel rendelkező anyák külföldön történt 
szülését, amennyiben az esemény anyakönyvezésére Magyarországon is sor kerül.”

 (2) Az Stt. 10. § (2)−(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  népmozgalmi események felmérése a  következő adatkörökre terjed ki: név, lakcím, társadalombiztosítási 
azonosító jel, állampolgárság, születési hely és idő, nem, családi állapot, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, 
foglalkozás, gyermekek száma, a  születéssel, illetve halálozással, mint népmozgalmi eseménnyel összefüggő 
egészségi állapot, az anyakönyvezés helye, az anyakönyvi bejegyzés folyószáma, a népmozgalmi esemény helye és 
ideje.
(3) A népmozgalmi eseménnyel, valamint a lakcímváltozással kapcsolatban gyűjtött adatok közül a nevet, a lakcímet 
és a  társadalombiztosítási azonosító jelet az adatok teljessége és összefüggése ellenőrzésének befejezését követő 
nyolc napon belül törölni kell.
(4) A (2) bekezdés szerinti adatkörökbe tartozó, rendelkezésre álló adatokat a népmozgalmi esemény helye szerint 
illetékes anyakönyvvezetők, egészségügyi szervek, a  halottvizsgálati bizonyítvány kiállítására jogosult orvos, 
a  bíróságok és a  közjegyzők, valamint – a  külföldön történt események esetén – a  hazai anyakönyvezést végző 
hatóságok kötelesek szolgáltatni. A  lakcímadatokat a  személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő központi szerv 
a rá vonatkozó szabályok szerint szolgáltatja.”

 (3) Az Stt. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  KSH a  halottvizsgálattal kapcsolatos eljárásra vonatkozó külön jogszabályok szerint jogosult 
a halottvizsgálattal kapcsolatos adatokat egyedi azonosításra alkalmas módon átvenni és kezelni.”

4. §  Az Stt. a következő alcímmel és 27. §-sal egészül ki:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
27. § Ez a törvény
a) az  európai statisztikákról és a  titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az  Európai 
Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, a  közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az  Európai Közösségek statisztikai 

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. május 6-i ülésnapján fogadta el.
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* A törvényt az Országgyűlés a 2013. május 6-i ülésnapján fogadta el.

programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 
2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a  népegészségre és a  munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 
2008. december 16-i 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c) a  népegészségre és a  munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló  
1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  halálokok statisztikája tekintetében történő 
végrehajtásáról szóló 2011. április 5-i 328/2011/EU bizottsági rendelet,
d) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú 
munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

5. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. §  Ez a törvény
a) a  népegészségre és a  munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 

2008. december 16-i 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a  népegészségre és a  munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 

1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  halálokok statisztikája tekintetében történő 
végrehajtásáról szóló 2011. április 5-i 328/2011/EU bizottsági rendelet,

c) a  migrációra és a  nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a  külföldi 
állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2013. évi LVIII. törvény
a hegyközségek működésének szabályozásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról*

1. §  A hegyközségekről szóló 2012.  évi CCXIX.  törvény (a  továbbiakban: Hktv.) 4.  § a)–c)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[E törvény és e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:]
„a) szőlészeti termelő: aki 1000 m2-nél nagyobb területen borszőlőt művel, vagy területnagyságtól függetlenül 
borszőlőültetvényének termését értékesíti, és nem minősül borászati termelőnek,
b) borászati termelő: aki borászati terméket értékesítés céljából állít elő,
c) szőlészeti és borászati felvásárló: aki borszőlőt, mustot, illetve bort tovább-feldolgozási célú továbbértékesítés 
céljából vásárol,”

2. § (1) A Hktv. 6. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A közgyűlésen
a) a  szőlőültetvénnyel rendelkező hegyközségi tagot a  szüreti jelentésben szereplő ültetvénye területe alapján 
minden megkezdett hektár után egy szavazat,
b) a hegybíró nyilvántartása alapján szőlőültetvénnyel nem rendelkező hegyközségi tagot egy szavazat
illeti meg azzal, hogy egy tag az összes szavazat legfeljebb tíz százalékát birtokolhatja akkor is, ha az a) pont alapján 
többre lenne jogosult.
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(6) A  közgyűlésen az  a  tag rendelkezik szavazati joggal, aki hegyközségi adatszolgáltatási kötelezettségének 
határidőben maradéktalanul, hegyközségi járulékfizetési kötelezettségének pedig az év első közgyűlésének napját 
megelőzően legalább öt nappal eleget tett.”

 (2) A Hktv. 6. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  hegyközségi tanács szőlészeti szekciójába tartozó küldöttet a  szőlészeti termelők választják meg, 
a hegyközségi tanács borászati szekciójába tartozó küldöttet a borászati termelők választják meg.”

3. §  A Hktv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szőlészeti és borászati felvásárló nyilvántartásba vételi kötelezettsége azon a  napon keletkezik, amelyen 
a tevékenységét megkezdi.”

4. §  A Hktv. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23.  § (1) A  szőlészeti és borászati szekció azonos számú tagot választ a  hegyközségi tanács tagjai közül 
az  igazgatóválasztmányba, és ennek tagjai közül a  küldöttek együttes ülésén megválasztja a  hegyközségi tanács 
elnökét és – amennyiben szükséges – alelnökét. Az ügyek viteléért felelős tisztségviselő az elnök.
(2) A  hegyközségi tanács javaslata alapján a  Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára titkárt nevez ki. A  titkár 
munkáltatója – az 56. § (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, felette a munkáltatói 
jogokat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára gyakorolja.
(3) A  hegyközségi tanács elnöke feladatainak ellátásával az  alapszabály felhatalmazása alapján a  titkár is 
megbízható.”

5. §  A Hktv. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.  § A  döntéshozatal során a  küldöttet az  őt delegáló hegyközségnek a  hegybíró által nyilvántartott területe 
alapján minden megkezdett hektár után egy szavazat illeti meg azzal, hogy egy küldött legfeljebb a  szavazatok 
többségét el nem érő számú szavazattal rendelkezhet. A küldött nem gyakorolhatja a szavazati jogát, amennyiben 
az őt delegáló hegyközségnek fenntartási hozzájárulás-tartozása áll fenn. Ha e törvény vagy az alapszabály másként 
nem rendelkezik, a  hegyközségi tanács a  döntéseit egyszerű többséggel hozza azzal, hogy a  döntéshozatalhoz 
a szavazásra jogosult küldöttek több mint felének támogató szavazata is kell.”

6. §  A Hktv. 40. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  hegybírói tisztség betöltésére a  pályázatot a  hegyközség választmánya írja ki. A  hegybíró személyére 
a  beérkezett pályázatok értékelése alapján a  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa felé a  választmány tesz javaslatot. 
A hegybíró munkáltatója – az 58. § (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. A hegybíró 
felett a  munkáltatói jogokat a  Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára gyakorolja, aki e  jogok gyakorlására 
–  a  kinevezés és felmentés kivételével – a  hegyközségi tanács titkárát is feljogosíthatja. A  hegybíró kinevezése 
határozatlan időre szól. A 22. § (1) bekezdés szerint működő hegyközség esetében a hegybíró felett a munkáltatói 
jogok teljes körét a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára gyakorolja.”

7. §  A Hktv. 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  38.  § f )  pontjában meghatározott ügyekben eljáró ügyintéző csak olyan jogi végzettséggel rendelkező 
személy lehet, aki felett a munkáltatói jogokat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke gyakorolja, vagy akinek 
a megbízója a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa.”

8. §  A Hktv. 47.  § (2) és (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, egyidejűleg a  következő (3a) és 
(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  hegyközségi tagoknak, valamint a  szőlészeti és borászati felvásárlóknak hegyközségi járulékot kell fizetni 
azon hegyközség részére, amelynek működési területén a  termelő-, illetve a  felvásárló tevékenységüket végzik. 
A  hegyközségi járulék mértékét és felhasználásának célját a  választmány javaslata alapján minden év május 31. 
napjáig a  közgyűlés határozza meg. A  hegybíró a  kivetett járulékot és annak esedékességét a  járulékfizetésre 
kötelezettel határozatban közli.
(3) A hegyközségi járulék alapját
a) szőlészeti termelő hegyközségi tag esetében az  általa művelt szőlőültetvény területe és a  megtermelt 
szőlőmennyiség alapján kell megállapítani;
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b) borászati termelő hegyközségi tag esetében az  általa művelt szőlőültetvény területe és a  feldolgozott szőlő-, 
valamint bormennyiség alapján kell megállapítani azzal, hogy a  szőlőültetvény területe alapján meghatározott 
járulékalap azonos az a) pont szerinti járulékalappal;
c) szőlészeti és borászati felvásárló esetében a  felvásárolt szőlő, must, illetve bor mennyisége alapján, a  b)  pont 
szerinti feldolgozott bormennyiségre vonatkozó járulékalappal azonos mértékben kell megállapítani.
(3a) Termelői szerveződés vagy termelői szerveződés és annak tagjai kizárólagos tulajdonában lévő vállalkozás által 
a termelői szerveződés tagjaitól felvásárolt szőlő, must, illetve bor mennyisége után nem kell hegyközségi járulékot 
fizetni.
(3b) A szőlészeti termelőnek nem kell hegyközségi járulékot fizetni azon megtermelt szőlőmennyiség után, amelyet 
borászati termelő hegyközségi tag, vagy szőlészeti és borászati felvásárló részére értékesített.”

9. §  A Hktv. 55. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  hegyközségek – az  5.  § (1)  bekezdése szerinti feltételeknek nem megfelelő hegyközség kivételével  – 
alapszabályát e törvény hatálybalépését követően megtartott első közgyűlésen – a 6. § (5), valamint (7) bekezdése 
szerint – kell összhangba hozni e törvény rendelkezéseivel. Ezen időpontig az e törvény hatálybalépésének napján 
hatályos alapszabály rendelkezései szerint kell eljárni.”

10. §  A Hktv. 56. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerint megszűnő megbízatással bíró titkár munkáltatója a hegyközségi tanács.”

11. §  A Hktv. 58. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) 2013. július 10-ig a  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkárának ki kell neveznie a  hegybírókat. A  kinevezett 
hegybíró 2013. július 15-től tölti be hivatalát.
(3) A (2) bekezdés szerinti hivatalba lépésig az e törvény hatálybalépése napján, illetve ezt követően hivatalban lévő 
hegybírók gondoskodnak az e  törvényben a hegybírók részére meghatározott feladatok ellátásáról. Megbízatásuk 
az új hegybírók hivatalba lépésével megszűnik.
(4) A  (2)  bekezdés szerinti hegybíró hivatalba lépését megelőzően hivatalban lévő hegybíró munkáltatója 
a hegyközség.”

12. §  A Hktv. 34. alcíme a következő 59/A. §-sal egészül ki:
„59/A.  § (1) A  miniszter a  hegyközségi szervezetek tisztújításának felügyeletére, továbbá a  hegyközségek 
működésének elősegítésére miniszteri biztost bízhat meg.
(2) A miniszteri biztos jogosult
a) részt venni a hegyközségi szervezetek közgyűlésén és más testületi ülésén,
b) jelentést, tájékoztatást kérni a hegyközségi szervezetek tisztségviselőitől, valamint a hegyközségi szervezetekkel 
foglalkoztatási vagy megbízási jogviszonyban levő személytől,
c) megismerni a hegyközségi szervezetek által kezelt valamennyi adatot,
d) megtekinteni a hegyközségi szervezetek bármely iratát,
e) belépni a hegyközségi szervezetek által használt bármely helyiségbe.
(3) A  miniszteri biztos feladata a  hegyközségi szervezetek tisztújítási folyamata, valamint az  e  törvény 
rendelkezéseinek való megfeleléssel összefüggő cselekmények lebonyolításának elősegítése, amelynek érdekében
a) javaslatok, módszertani ajánlások, eljárásrendek készítésével összefüggő feladatokat, intézkedéseket 
kezdeményez,
b) közreműködik az eljárási cselekmények előkészítésében,
c) folyamatos kapcsolatot tart a hegyközségi szervezetek vezetőivel és a miniszterrel,
d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a miniszter a feladatának végrehajtása érdekében részére egyedileg 
meghatároz.
(4) A miniszteri biztos a tevékenységéről megbízatása végén beszámol a miniszternek.”

13. §  A Hktv.
a) 13. § (5) bekezdésében a „tisztségre jelölt” szövegrész helyébe a „tisztségviselő”;
b) 24. § (1) bekezdésében a „hegyközségi tanács” szövegrész helyébe a „hegyközségi tanács, ennek hiányában 

a hegyközségi választmány”;
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c) 33. § (2) bekezdés d) pontjában a „szőlészeti” szövegrész helyébe a „szőlészeti és borászati”;
d) 57. § (1) bekezdésében a „november 30-ig” szövegrész helyébe az „október 31-ig”
szöveg lép.

14. §  Hatályát veszti a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés j) pontja.

15. §  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 75. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  mezőgazdasági vagyoni értékű jogok nemzeti tartalékát képező vagyoni értékű jogok a  Magyar Állam 
tulajdonában vannak. E  vagyoni értékű jogok tekintetében – a  9.  § n)  pontjának 4.  alpontjában szereplő 
mezőgazdasági vagyoni értékű jogok kivételével – a tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében a mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési támogatási szerv gyakorolja. A  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv e  vagyoni 
értékű jogokat elkülönítetten kezeli és tartja nyilván.”

16. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 15. § 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelete
a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26.  § (3)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Vhr.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  születés és haláleset statisztikai számbavételénél az  1., illetőleg a  2.  melléklet szerinti adattartalmú 
adatszolgáltató lapot az  egészségügyi szerv, illetve a  halottvizsgálati bizonyítvány kiállítására jogosult orvos, 
valamint az  anyakönyvvezető, illetve – a  külföldön történt események esetén – a  hazai anyakönyvezést végző 
hatóság tölti ki, és továbbítja a KSH-nak.
(2) A  házasságkötés statisztikai számbavételénél a  3.  melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot 
az anyakönyvvezető tölti ki, és azt megküldi a KSH-nak.
(3) A házasság felbontásának, valamint érvénytelenné nyilvánításának statisztikai számbavételénél a házassági perben 
ítéletet hozó bíróság az ítélet jogerőre emelkedését követően a 4. melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot 
tölti ki és megküldi a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek, aki azt – az anyakönyvi bejegyzésre 
vonatkozó kiegészítés után – továbbítja a KSH-nak.
(4) Az  (1)  bekezdés esetében – az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel –, valamint a  (2)  bekezdés esetében 
az  adatszolgáltatást az  anyakönyvi bejegyzést követő hónap ötödik napjáig, a  (3)  bekezdés esetében az  ítélet 
jogerősítési záradékkal történő ellátását követő hét napon belül kell teljesíteni.
(5) A  külföldön történt népmozgalmi események esetében az  1., illetőleg a  2.  melléklet szerinti tartalmú 
adatszolgáltatást a  tárgyévben bekövetkezett események vonatkozásában a  hazai anyakönyvezést végző hatóság 
a tárgyévet követő év március 31-ig teljesíti a KSH felé.
(6) A lakcímváltozásokról a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő központi szerv a nyilvántartásba vételt követő 
második hónap hetedik napjáig szolgáltat adatot a KSH-nak az 5. melléklet szerinti adattartalommal.”

2. §  A Vhr. a következő 25. §-sal egészül ki:
„25. § Ez a rendelet
a) az  európai statisztikákról és a  titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az  Európai 
Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, a  közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az  Európai Közösségek statisztikai 
programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 
2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a  népegészségre és a  munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló  
2008. december 16-i 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/
EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  halálokok statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról szóló  
2011. április 5-i 328/2011/EU bizottsági rendelet,
d) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú 
munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. §  A Vhr. 1–5. számú melléklete helyébe e rendelet 1–5. melléklete lép.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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5. §  Ez a rendelet
a) a népegészségre és a  munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló  

2008. december 16-i 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a népegészségre és a  munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 

1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  halálokok statisztikája tekintetében történő 
végrehajtásáról szóló 2011. április 5-i 328/2011/EU bizottsági rendelet,

c) a migrációra és a  nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a  külföldi 
állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez

Az élveszületési lap adattartalma

 1. Anyakönyvi azonosító, az anyakönyvi bejegyzés folyószáma
 2. A gyermek:

2.1. neve
2.2. születésének helye, időpontja
2.3. neme
2.4. állampolgársága

 3. Az anya:
3.1. neve
3.2. családi állapota

 4. A szülők:
4.1. házasságkötésének időpontja
4.2. születésének helye, időpontja
4.3. lakcíme
4.4. állampolgársága
4.5. iskolai végzettsége
4.6. gazdasági aktivitása
4.7. foglalkozása, munkaköre, foglalkozási viszonya

 5. Többes szülés esetén a többes szülés száma és a születés sorszáma
 6. A gyermek hányadik terhességből származik
 7. Az anyának hány gyermeke született élve élete folyamán és a jelenlegi házasságából
 8. Az anya életben lévő gyermekeinek száma, ebből a jelenlegi házasságából születettek száma
 9. A jelenlegi terhességet megelőző élveszülés, késői magzati halálozás ideje
10. Magzati halálozások, terhességmegszakítások, méhen kívüli terhességek száma
11. Hol történt a szülés, a szülésnél ki segédkezett
12. A terhesség időtartama
13. A gyermek súlya, hossza és 5 perces Apgár-értéke, fejlődési rendellenessége”
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2. melléklet a 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez

A halálesettel összefüggő adatfelvételi lapok adattartalma

 1. Anyakönyvi azonosító, az anyakönyvi bejegyzés folyószáma
 2. A haláleset helye, időpontja
 3. Az elhalt:

3.1. neme
3.2. családi állapota
3.3. neve
3.4. születésének helye, időpontja
3.5. lakcíme
3.6. állampolgársága
3.7. iskolai végzettsége
3.8. halála előtti gazdasági aktivitása
3.9. foglalkozása, munkaköre, foglalkozási viszonya
3.10. utolsó házasságkötésének ideje

 4. Életben lévő házastárs:
4.1. születésének helye, időpontja
4.2. lakcíme
4.3. állampolgársága

 5. Az elhalt nőnek, illetőleg az elhalt férfi életben lévő házastársának hány gyermeke született élete folyamán és 
az utolsó házasságából, ebből élve született, életben van

 6. A haláleset közelebbi helye
 7. Csecsemőhalálozás esetén még:

7.1. az élveszületés helye
7.2. többes szülés esetén hányas szülés, hányadik szülött
7.3. az anya családi állapota
7.4. az anya házasságkötésének időpontja

 8. A  halottvizsgálati bizonyítvány és annak módosításáról szóló értesítő adatai, a  perinatális halottvizsgálati 
bizonyítvány, perinatális halálozási (kórszövettani) értesítő adatai”

3. melléklet a 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez

A házassági lap adattartalma

 1. Anyakönyvi azonosító, az anyakönyvi bejegyzés folyószáma
 2. A házasságkötés helye, időpontja
 3. A férj és a feleség adatai:

3.1. házassági családi és utóneve
3.2. születési családi és utóneve
3.3. születésének helye, időpontja
3.4. családi állapota a házasságkötés előtt
3.5. lakcíme
3.6. állampolgársága
3.7. hányadik házassága a jelenlegi
3.8. az előző házasság megszűnésének időpontja
3.9. élve született és életben lévő gyermekek száma
3.10. iskolai végzettsége
3.11. gazdasági aktivitása
3.12. foglalkozása, munkaköre, foglalkozási viszonya”
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4. melléklet a 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez

A házasság felbontásáról, valamint érvénytelenné nyilvánításáról szóló lap adattartalma

 1. Anyakönyvi azonosító, az anyakönyvi bejegyzés folyószáma
 2. A házasságkötés helye, időpontja
 3. A házasságot jogerősen felbontó bíróság megnevezése
 4. A jogerős ítélet ügyszáma
 5. Az ítélet jogerőre emelkedésének ideje
 6. A férj és a feleség adatai:

6.1. családi és utóneve
6.2. a házasságkötés előtti családi állapota
6.3. születésének helye, időpontja
6.4. lakcíme
6.5. állampolgársága
6.6. a jelenlegi válás hányadik válás
6.7. az összes élveszületett és életben lévő gyermek száma
6.8. iskolai végzettsége
6.9. gazdasági aktivitása
6.10. foglalkozása, munkaköre, foglalkozási viszonya

 7. A felek közös, életben lévő gyermekeinek száma, életkora
 8. A perben a gyermek elhelyezéséről döntöttek-e, hol helyezték el
 9. A bíróság tartási kötelezettséget megállapított-e, kinek a javára
10. A  házasság felbontására közös megegyezéssel vagy egyéb módon került-e sor, a  keresetet elutasította-e 

a bíróság, illetőleg érvénytelenítette-e a házasságot.
11. A keresetet indító fél
12. A kereset beadásának ideje
13. A kötelék kérdésében hozott jogerős ítélet kelte
14. A bíróság a közös lakás használatával kapcsolatos igényről döntött-e, ha igen, akkor kinek a javára
15. A házassági perben házassági vagyonjogi igényt érvényesítettek-e”

5. melléklet a 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez

A lakcímváltozásokról szóló adatszolgáltatás adattartalma

1. A lakcímet változtató személy:
1.1. neme
1.2. születésének helye, időpontja
1.3. lakóhelye
1.4. tartózkodási helye
1.5. családi állapota
1.6. állampolgársága

2. A lakcímváltoztatás időpontja
3. A lakcím:

3.1. ahonnan elköltözik
3.2. ahová beköltözik”
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A Kormány 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelete
a Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek  
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, „A belvárosi Olimpia Park  
és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a minősített adatot, 
az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést 
igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés  
a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti 
bírságokkal összefüggő módosításáról

A Kormány
az 1–3.  § tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában,
a 6–7.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában,
a 8. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  1.  mellékletben felsorolt, 
a  Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat építési beruházásaival összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyeket.

 (2) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságokként az  1.  mellékletben 
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben 
szakhatóság közreműködését rendeli el, a  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben 
szakhatóságokként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §  Az ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági ügyekben 
a  szakhatóság – a  hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági 
állásfoglalást ad ki.

3. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (2) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 
kivételével – hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

4. § (1) A  Kormány „A belvárosi Olimpia Park és a  környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházás 
során szükséges, a  (2)  bekezdésben meghatározott beszerzések tekintetében megállapítja, hogy a  beszerzések 
során a  minősített adatot, az  ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a  különleges 
biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet közösségi 
beszerzésre vonatkozó szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelynek 
felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekével.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti beszerzésnek minősül a  belvárosi Olimpia Park, Széchenyi rakpart, Balassi Bálint utca, 
Falk Miksa utca, Markó utca, Stollár Béla utca, Balaton utca, Nagy Ignác utca, Bihari János utca, Bajcsy-Zsilinszky 
út érintett szakasza által körülhatárolt terület teljes körű megújításának kivitelezésével kapcsolatos építési 
beruházások, valamint a kapcsolódó árubeszerzések és szolgáltatások megrendelése.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E rendelet 1–4. §-ának rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §  Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (8)–(9) bekezdéssel egészül 
ki:
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„(8) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdésében meghatározott építésfelügyeleti hatóság által jogerősen megállapított 
bírságot a  Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01220122-50003008 számú célelszámolási számlára, 
készpénzátutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy – amennyiben a  feltételei 
fennállnak – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.
(9) A  sajátos építményfajták körében, a  (8)  bekezdésben meghatározottól eltérő építésfelügyeleti hatóság 
által jogerősen kiszabott bírságot a  sajátos építményfajta tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszter által 
meghatározott előirányzat számlájára kell befizetni.”

7. §  Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 6.  §-a 
a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  bírságot az  azt megállapító jogerős határozatban előírt határidőn belül – a  (2)  bekezdésben foglalt 
kivétellel – a  Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01220122-50003008 számú célelszámolási számlára, 
készpénzátutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy – amennyiben a  feltételei 
fennállnak – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.”

8. §  Hatályát veszti az építésügyi célelőirányzatról szóló 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez

 
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 
 
    A B C D E 

1 Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója 
A beruházás 

megvalósításával kapcsolatos 
engedélyezési eljárások 

Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró 
hatóság 

2 

A Budapest Belváros-
Lipótváros közterületeinek 
rekonstrukciója  
(szilárdburkolatú területek és 
zöldfelületek, valamint azok 
berendezési tárgyainak 
felújítása, átépítése, közterületi 
szobor bontása és felállítása, a 
park kiszolgáló építményeinek 
– porta, kölcsönző és 
elsősegélynyújtó hely, fedett 
információs, kiállító és pihenő 
tér, valamint illemhely – 
építése) 

Budapest belterület  
1. 24713 (Nádor utca), 
2. 24666 (Akadémia utca),  
3. 24511 (Mérleg utca egy szakasza), 
4. 24510 (Mérleg utca egy szakasza), 
5. 24566 (Vigyázó Ferenc utca),  
6. 24640 (Arany János utca egy szakasza),  
7. 24641 (Arany János utca egy szakasza),  
8. 24643 (Arany János utca egy szakasza),  
9. 24644 (Arany János utca egy szakasza),  
10. 24645 (Arany János utca egy szakasza),  
11. 24625 (Hercegprímás utca egy szakasza), 
12. 24610 (Sas utca egy szakasza),  
13. 24850 (Vadász utca egy szakasza),  
14. 24851 (Vadász utca egy szakasza),  
15. 24792 (Vadász utca egy szakasza),  
16. 24778 (Bank utca egy szakasza),  
17. 24779 (Bank utca egy szakasza),  
18. 24804 (Nagysándor József utca egy szakasza),  
19. 24803 (Nagysándor József utca egy szakasza), 
20. 24868 (Hold utca egy szakasza),  
21. 24869 (Hold utca egy szakasza),  
22. 24780 (Hold utca egy szakasza), 
23. 24732 (Aulich utca),  

általános építésügyi hatósági 
eljárások, 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 
Hivatalának Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala 
 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala  

3 

fakivágás, parkrendezés, 
fatelepítés 

Belváros-Lipótváros Budapest 
Főváros V. kerületi 
Önkormányzat jegyzője 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4 

örökségvédelmi engedélyek és 
régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos engedélyek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 
Hivatalának Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala 
 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala 
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 2 

5 

24. 24719 (Vécsey utca),  
25. 24834/1 (a Vértanúk tere),  
26. 24725 (Honvéd utca egy szakasza),  
27. 24881 (Honvéd utca egy szakasza),  
28. 24882 (Honvéd utca egy szakasza),  
29. 24971/2 (Honvéd utca egy szakasza),  
30. 24660 (Széchenyi utca egy szakasza),  
31. 24661 (Széchenyi utca egy szakasza),  
32. 24654 (Tüköry utca),  
33. 24678 (Steindl Imre utca egy szakasza),  
34. 24679 (Steindl Imre utca egy szakasza),  
35. 24694 (Zoltán utca egy szakasza),  
36. 24695 (Zoltán utca egy szakasza),  
37. 24708 (Garibaldi utca),  
38. 24698/2 (Garibaldi köz),  
39. 24834/2 (Báthory utca),  
40. 24890 (Kozma Ferenc utca),  
41. 24899 (Vajkay utca),  
42. 24973/2 (Szemere utca egy szakasza),  
43. 24876 (Szemere utca egy szakasza),  
44. 24877 (Szemere utca egy szakasza),  
45. 24975/2 (Nagy Ignác utca egy szakasza),  
46. 24868 (Nagy Ignác utca egy szakasza),  
47. 24869 (Nagy Ignác utca egy szakasza),  
48. 24977/2 (Bihari János utca egy szakasza),  
49. 24850 (Bihari János utca egy szakasza),  
50. 24851 (Bihari János utca egy szakasza),  
51. 24859 (Kálmán Imre utca),  
52. 24892 (Alkotmány utca),  
53. 24912 (Szalay utca), 
54. 24913 (Szalay utca),  
55. 24914 (Szalay utca),  
56. 24950/2 (Markó utca egy szakasza),  
57. 24951/2 (Markó utca egy szakasza),  
58. 24952/2 (Markó utca egy szakasza),  
59. 24953/2 (Markó utca egy szakasza),  

környezetvédelmi hatósági 
eljárások 

Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

Országos 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Főfelügyelőség 

6 
útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Közlekedési 
Felügyelősége 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központja 

7 

a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatalról és a 
területi mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet 12. § (2) bekezdése és 
13. § (2) bekezdése szerinti 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Mérésügyi 
és Műszaki Biztonsági 
Hatósága 

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal 

8 

vízügyi hatósági eljárások Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

Országos 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Főfelügyelőség 

9 
hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság Hivatala 
Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
elnöke 

10 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági 
eljárások, telekalakítási 
eljárások 

Budapesti 2. Számú 
Földhivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatalának 
Földhivatala 

11 

beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 
használatbavételi eljárásai 

Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12 
tűzvédelmi hatósági ügyekben 
eltérési engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 
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13 

  
  

60. 24954/2 (Markó utca egy szakasza),  
61. 24955/2 (Markó utca egy szakasza),  
62. 24956/2 (Markó utca egy szakasza),  
63. 24982 (Stollár Béla utca egy szakasza),  
64. 24983 (Stollár Béla utca egy szakasza),  
65. 24984 (Stollár Béla utca egy szakasza),  
66. 24985 (Stollár Béla utca egy szakasza),  
67. 24987 (Stollár Béla utca egy szakasza),  
68. 24996 (Falk Miksa utca egy szakasza),  
69. 24965/2 (Falk Miksa utca egy szakasza), 
70. 24989/2 (Balassi Bálint utca), 
71. 25003 (Balaton utca egy szakasza),  
72. 25004 (Balaton utca egy szakasza),  
73. 25005 (Balaton utca egy szakasza),  
74. 25006 (Balaton utca egy szakasza),  
75. 25007 (Balaton utca egy szakasza),  
76. 25122/4 (Jászai Mari tér), 
77. 25122/6 (Jászai Mari tér), 
78. 24897/2 (Széchenyi felső rakpart),  
79. 24957 (Olimpia Park egy része), 
80. 24988 (Olimpia Park egy része) 
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területek, 
illetve ezen területekből telekalakítás folytán 
kialakított területek. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

bányahatósági engedélyek Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal Budapesti 
Bányakapitányság. 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

14 

azon beépített tűzoltó 
berendezések létesítési és 
használatbavételi ügyeivel 
kapcsolatos eljárások, amelyek 
tervezése, kivitelezése 
jogszabályban, nemzeti 
szabványban teljes körűen 
nem szabályozott 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

15 

a jogszabályokban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel kapcsolatos 
hatósági eljárások 

Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

16 

Villamospálya átépítésének 
engedélyezési eljárása 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási 
Hivatala 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központja 
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2. melléklet a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez

 4 

 
 
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban 
közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok 
 
   A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala 

3. régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala 

4. környezetvédelem, 
természetvédelem és vízügyi 

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség 

5. katasztrófavédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

6. tűzvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7.  közlekedés Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési 
Felügyelősége 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja 

8. egészségügy  Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

9. élelmiszer-egészségügy Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatósága 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

10. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke 

11. műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Hatósága 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 

12. rendészet V. kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

13. bányászat Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti 
Bányakapitányság 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

14. honvédelem Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal igazgatója honvédelemért felelős miniszter 
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 22/2013. (V. 16.) NFM rendelete
a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programról

A légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvény 74.  § (1)  bekezdés x)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
84.  § e)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) és n) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Program hatálya

1. §  A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Program (a  továbbiakban: Minőségbiztosítási 
Program) hatálya a  polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a  Légiközlekedés Védelmi Bizottság 
jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. 
rendelet) 1.  § (1)  bekezdése szerinti együttműködő hatóságokra és a  légiközlekedés védelmében közreműködő 
szervezetekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. belső minőségbiztosítás: egy szervezet saját eszközeivel és erőforrásaival, a  saját belső minőségbiztosítási 

programja szerint végrehajtott légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzés, amelynek célja annak 
megállapítása, hogy az  érintett szervezet milyen mértékben felel meg a  nemzetközi, az  európai uniós és 
a hazai légiközlekedés védelmi előírásoknak és belső légiközlekedés védelmi eljárásoknak;

2. éves minőségbiztosítási ellenőrzési program: egy adott naptári évben végrehajtani tervezett légiközlekedés 
védelmi minőségbiztosítási ellenőrzéseket tartalmazó dokumentum;

3. külső minőségbiztosítás: a  légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetnek külső eszközökkel és 
erőforrásokkal, a  jelen rendelet szerint végrehajtott légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzése, 
amelynek célja annak megállapítása, hogy az  érintett szervezet milyen mértékben felel meg a  nemzetközi, 
az európai uniós és a hazai légiközlekedés védelmi előírásoknak és eljárásoknak;

4. légiközlekedés védelmi felmérés (értékelés és elemzés): a  légiközlekedés védelmi rendszer működésének 
értékelése a  biztonsági szükségletek meghatározása céljából, amely tartalmazza a  légiközlekedés védelmi 
intézkedések és eljárások végrehajtása ellenére fennmaradt jogellenes beavatkozásokra kihasználható 
gyenge pontok meghatározását, valamint rendelkezésre állása esetén bármely ismert kockázat kezelésére 
alkalmas, a fenyegetéssel arányban lévő légiközlekedés védelmi intézkedéssel kapcsolatos ajánlást;

5. minőségbiztosítási ellenőrzési terv: meghatározott légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzés 
végrehajtásának terve, amely tartalmazza a  minőségbiztosítási ellenőrzés időtervét, szempont-rendszerét, 
valamint a végrehajtás erőforrásait;

6. vezető ellenőr: nemzeti minőségbiztosítási ellenőr, aki e rendelet előírásainak megfelelően felkészült, képzett 
és minőségbiztosítási ellenőrzés vezetésére megbízást kapott a felelős hatóságtól.

3. A Minőségbiztosítási Program célja, tartalma

3. §  A Minőségbiztosítási Program célja a  Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Programban (a  továbbiakban: 
Védelmi Program) meghatározott elvek, célok és feladatok koordinált megvalósításának elősegítése érdekében
a) a folyamatosan és tervszerűen működő külső és belső minőségbiztosítási rendszer és a kapcsolódó eljárások 

nemzeti rendszerének kialakítása, bevezetése és fenntartása,
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b) a Védelmi Program hatékonyságának fenntartása és folyamatos fejlesztése az  együttműködő hatóságok 
és légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek tervezett és nem tervezett minőségbiztosítási 
ellenőrzései során tapasztalt tények (adatok, információk, megfigyelések eredménye) összefoglaló értékelése 
és elemzése alapján.

4. § (1) A Minőségbiztosítási Program belső minőségbiztosítási funkciója keretében a Védelmi Program és a Nemzeti Polgári 
Légiközlekedés Védelmi Képzési Program (a továbbiakban: Képzési Program)
a) naprakészségét,
b) hatásossága felmérését, továbbá a  nemzetközi, európai uniós és hazai előírásokkal, követelményekkel és 

eljárásokkal való összhangjának ellenőrzését és a minőségbiztosítási ellenőrzés elvégzését
szolgálja.

 (2) A Minőségbiztosítási Program külső minőségbiztosítási funkciója keretében az egyes szervezetek által kidolgozott 
légiközlekedés védelmi programok és a Védelmi Program, valamint a Képzési Program előírásainak megfelelő
a) eljárások,
b) intézkedések, valamint
c) az alkalmazott gyakorlat
minőségbiztosítási ellenőrzését szolgálja.

5. § (1) Valamennyi együttműködő hatóság és légiközlekedés védelmében közreműködő szervezet feladata és kötelessége 
az  e  rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása során az  együttműködés biztosítása. Az  együttműködés 
kiterjed a nemzeti ellenőr részére szükséges engedélyek kiadásának soron kívüli intézésére, a feladataik ellátásához 
szükséges képzések, valamint mozgásuk akadályoztatástól mentes biztosítására.

 (2) A  légiközlekedési hatóság a  minőségbiztosítási tevékenységhez az  együttműködő hatósággal kötött 
együttműködési megállapodás alapján bevonhat az együttműködő hatóság állományába tartozó, e rendelet szerinti 
képesítéssel rendelkező személyt. Az  együttműködési megállapodás tartalmazza legalább a  minőségbiztosítási 
tevékenységbe bevont személy rendelkezésre bocsátásának és a  feladat ellátásához szükséges képzésének 
feltételeit, a költségek viselésének megosztását.

4. A Minőségbiztosítási Programot működtető felelős hatóság feladatai

6. §  A légiközlekedési hatóság Minőségbiztosítási Programmal összefüggő feladatai:
a) végrehajtja, irányítja és koordinálja az éves minőségbiztosítási ellenőrzési programot,
b) nyilvántartja az  éves minőségbiztosítási ellenőrzési programban meghatározott tételekkel való egyértelmű 

összerendelés érdekében a  minőségbiztosítási ellenőrzés és kivizsgálások jelentéseit, a  hibákat, valamint 
a hibák kijavítására vonatkozó intézkedéseket és azok végrehajtásának állapotát,

c) vezeti a nemzeti minőségbiztosítási ellenőrökről szóló nyilvántartást,
d) bedolgozza a  polgári légiközlekedés fenyegetettségi szintjének értékelései, a  minőségbiztosítási 

ellenőrzések, gyakorlatok, valamint kivizsgálások eredményei alapján a  Légiközlekedés Védelmi Bizottság 
döntésével jóváhagyott eseti intézkedéseket az  éves minőségbiztosítási ellenőrzés programba, továbbá 
irányítja és koordinálja az eseti intézkedésekkel összefüggő feladatok végrehajtását,

e) éves összefoglaló jelentést készít a  közlekedésért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) részére, 
melyben beszámol az alábbiakról:
ea) az éves minőségbiztosítási ellenőrzési program meghatározott feladatainak végrehajtása,
eb) az  éves minőségbiztosítási ellenőrzési program alapján végzett minőségbiztosítási ellenőrzések 

–  beleértve az  esetileg elrendelteket is – alapján megállapítható fő tendenciák, hibák, kategóriák, 
okok – különösen szabályozási, képzési hiányosságok, előírás vagy eszköz helytelen alkalmazása, 
eszköz vagy létesítmény meg nem felelősége, erőforrás hiánya, szervezés-vezetési hiányosságok  – 
és területek szerinti statisztikái, ezek szöveges magyarázata,

ec) az  együttműködő hatóságok és légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek tagjaival 
szembeni követelmények teljesülése,

ed) a  minőségbiztosítási ellenőrzés, gyakorlatok végrehajtásával, értékelésével és dokumentálásával 
összefüggő tapasztalatok,

ee) az  együttműködő hatóságok és a  légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek 
együttműködésének tapasztalatai,
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ef ) a  Védelmi Program, a  Minőségbiztosítási Program és a  Képzési Program fejlesztésére, 
alkalmazhatóságára és megelőző jellegének javítására vonatkozó javaslatok, beleértve 
az erőforrásokkal kapcsolatos kérdéseket is.

5. Az ellenőrre vonatkozó követelmények és feladatkörei leírása

7. § (1) Külső minőségbiztosítási ellenőrző tevékenységet az a személy végezhet (a továbbiakban: ellenőr), aki
a) a légiközlekedési hatóság e  rendelet szerinti képesítéssel rendelkező alkalmazottja, vagy a  légiközlekedési 

hatóság megbízásából eljáró, e rendelet szerinti képesítéssel rendelkezik, és
b) megfelel a „B” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésen.

 (2) Az ellenőr
a) nem lehet az ellenőrzéssel érintett tevékenységgel összefüggésben

aa) az ellenőrzést megelőző két évre visszamenőleg az ellenőrzött szervezet alkalmazottja,
ab) az ellenőrzést megelőző hat hónapon belül az ellenőrzött szervezettel polgári jogi jogviszonyban, 

kivéve a szerzői jogi védelem alá eső tevékenységet,
b) nem lehet az  ellenőrzött szervezet légiközlekedés védeleméért felelős vezetője vagy annak közeli 

hozzátartozója.
 (3) Az  ellenőrnek közvetetten sem fűződhet gazdasági vagy egyéb érdeke a  minőségbiztosítási ellenőrzés 

eredményéhez.
 (4) Az  ellenőrnek tájékoztatnia kell a  légiközlekedési hatóságot, ha nem felel meg az  (1)–(3)  bekezdésben 

meghatározott feltételeknek.
 (5) Az ellenőr az ellenőrzés során tudomására jutott információkat nem adhatja át jogosulatlan személy számára.

8. § (1) Külső minőségbiztosítási ellenőrzés során az ellenőr jogosult:
a) súlyos hibák azonosítása esetén, amennyiben a  vezető ellenőr a  légiközlekedés védelme érdekében 

szükségesnek ítéli, azonnali intézkedést kezdeményezni a minőségbiztosítási ellenőrzésben érintett szervezet 
vezetőjénél vagy védelmi tisztjénél,

b) megkövetelni a védelmi intézkedések pontos végrehajtását vagy megismétlését.
 (2) Az ellenőr nem jogosult:

a) a minőségbiztosítási ellenőrzésben érintett szakterületen alkalmazott eszközök, berendezések kezelésére,
b) a minőségbiztosítási ellenőrzésben érintett szakterület okmányainak, dokumentumainak megváltoztatására, 

bejegyzések tételére.

9. §  Az ellenőr feladatai a külső minőségbiztosítási ellenőrzéssel kapcsolatban:
a) a légiközlekedés védelmével kapcsolatos minőségbiztosítási ellenőrzés végrehajtása,
b) a minőségbiztosítási ellenőrzés során feltárt hibák kijavításának nyomon követése,
c) a minőségbiztosítási ellenőrzés során tapasztaltak értékelése és elemzése,
d) javaslatok kidolgozása a légiközlekedés védelmének növelése érdekében,
e) a légiközlekedés védelmi szabályok érvényesítése érdekében szükség esetén azonnali intézkedések 

kezdeményezése, továbbá
f ) kapcsolattartás a hazai és külföldi társszervezetekkel, valamint az ellenőrzött szervezetekkel.

10. §  Az ellenőr
a) ismeri

aa) a  légiközlekedés védelmére vonatkozó hazai és nemzetközi előírásokat, eljárásokat és bevett 
gyakorlatot,

ab) a Védelmi Programot és annak alkalmazását az ellenőrzött szakterületen,
ac) a légiközlekedés védelmi eszközöket, technológiákat és ezek alkalmazási módjait,
ad) a minőségbiztosítási ellenőrzés általános elveit, eljárásait és alkalmazott módszereit,

b) rendelkezik
ba) legalább három év munkatapasztalattal, ezen belül legalább két év légiközlekedés védelmi 

jártassággal az adott szakterületen,
bb) a vezető ellenőr esetében legalább két év minőségbiztosítási ellenőrzési tapasztalattal, és
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c) képes angol nyelven folyamatos és érthető kommunikációra, ha az  ellenőrzött szervezetnél használt közös 
nyelvet nem beszéli.

11. § (1) Az  ellenőri kijelölés és a  tevékenység végzésének feltétele a  légiközlekedési hatóság által szervezett 
minőségbiztosítási ellenőri tanfolyam, vagy nemzetközi szervezet által szervezett auditori, vagy a  légi közlekedés 
védelmével kapcsolatos bizottsági ellenőrzések eljárásainak megállapításáról szóló, 2010. január 26-i 72/2010/EU 
bizottsági rendelet szerinti tanfolyam elvégzése és vizsga sikeres teljesítése.

 (2) Az ismeretek elsajátításának és rendszeres felfrissítésének rendjét a Képzési Program tartalmazza.
 (3) A megbízó az ellenőri tevékenységet felfüggeszti, ha az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 

vagy a  Terrorelhárítási Központ (a  továbbiakban: TEK) vagy az  Alkotmányvédelmi Hivatal (a  továbbiakban: AH) 
kockázatot jelentő tényezőre tekintettel ezt kezdeményezi.

12. §  Az ellenőrnek a felkérés esetén a minőségbiztosítási ellenőrzés ellátásához szükséges érdekében kétévente legalább 
egy külső vagy nemzetközi légiközlekedés védelmi ellenőrzésen kell részt vennie.

13. § (1) A külső minőségbiztosítási ellenőrzés végrehajtására jogosult személyeket a  légiközlekedési hatóság nyilvántartja. 
A  nyilvántartás tartalmazza, hogy a  nyilvántartott személy jogosult-e minőségbiztosítási ellenőri, vezető ellenőri 
tevékenység végzésére.

 (2) A légiközlekedési hatóság az ellenőrt a 10. § b) pontjában meghatározott feltételek teljesülése alapján a következő 
szakterületekre veszi nyilvántartásba:
a) általános minőségbiztosítási ellenőr, az áru és postai küldemény kivételével,
b) áru és postai küldemények minőségbiztosítási ellenőr.

 (3) A nyilvántartást a légiközlekedési hatóság évente felülvizsgálja.

6. Minőségbiztosítási ellenőrzés

14. § (1) A  minőségbiztosítási ellenőrzés a  300/2008/EK európai parlament és tanácsi rendelet alapján a  következő 
légiközlekedés védelmi területekre terjedhet ki:
a) a repülőterek védelme,
b) a repülőterek elkülönített területei,
c) a légijármű védelme,
d) utasok és kézipoggyász,
e) feladott poggyász,
f ) áru és postai küldemény,
g) légifuvarozói postai küldemények és légifuvarozói anyagok,
h) fedélzeti ellátmány,
i) repülőtéri készletek,
j) a személyzet tagjainak felvétele és képzése,
k) védelmi berendezések.

 (2) A minőségbiztosítási ellenőrzés
a) eredete szerint:

aa) külső minőségbiztosítási ellenőrzés, amely lehet nemzeti, azaz a  felelős hatóság nevében 
végrehajtott minőségbiztosítási ellenőrzés, vagy nemzetközi, azaz nemzetközi szervezetek ellenőrei 
által végrehajtott minőségbiztosítási ellenőrzés,

ab) belső minőségbiztosítási ellenőrzés, azaz a  légiközlekedés védelmében érintett szervezetek 
légiközlekedés védelmi tisztjei által szervezett, a szervezeten belüli minőségbiztosítási ellenőrzés;

b) tervezés szerint:
ba) előre bejelentett ellenőrzés, azaz olyan, a  légiközlekedési hatóság által elfogadott külső éves 

minőségbiztosítási ellenőrzési program alapján előre meghatározott minőségbiztosítási ellenőrzés, 
amelyről az ellenőrzött szervezetet előre értesítik, vagy

bb) előre be nem jelentett ellenőrzés, azaz olyan minőségbiztosítási ellenőrzés, amely végrehajtása előtt 
az ellenőrzött szervezetet nem értesítik.
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 (3) A minőségbiztosítási ellenőrzés lehet:
a) légiközlekedés védelmi felülvizsgálat, azaz átfogó, az (1) bekezdésben meghatározott több területre kiterjedő 

minőségbiztosítási ellenőrzés,
b) légiközlekedés védelmi vizsgálat, azaz átfogó, az  (1)  bekezdésben meghatározott néhány vagy egymáshoz 

kapcsolódó területekre kiterjedő minőségbiztosítási ellenőrzés,
c) légiközlekedés védelmi teszt, azaz külső minőségbiztosítási ellenőrzés keretében a  légiközlekedési hatóság 

vagy annak megbízásából a 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján végzett teszt,
d) felmérés, azaz kérdőív formátumban, egyedi intézkedések bevezetésével kapcsolatos kérdésekre adandó 

válaszok, amely felmérést a légiközlekedési hatóság készíti és a kérdőív tartalma alapján küldi meg az érintett 
szervezetek részére.

 (4) Az egyes területek ellenőrzése során a minőségbiztosítási ellenőrzés keretén belül ellenőrizni kell:
a) a dokumentációt (szabályzatok, kézikönyvek, eljárások, nyilvántartások),
b) a légiközlekedés védelem belső minőségbiztosítását,
c) a légiközlekedés védelmi képzéseket,
d) a légiközlekedés védelmi tervet,
e) a szerződött szolgáltatásokat, szolgáltatókat,
f ) a légiközlekedés védelmével összefüggő események – különösen a  jogellenes beavatkozás, előírások 

megsértése miatt indított vizsgálatokat,
g) a gyakorlatokat,
h) a minőségbiztosítási ellenőrzés alapján hozott intézkedéseket,
i) a védelmi oktatókat.

15. § (1) A külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési programot – figyelembe véve a korábbi minőségbiztosítási ellenőrzések 
tapasztalatait, valamint a Korm. rendelet szerinti tájékoztatásokat – a légiközlekedési hatóság a tárgyévet megelőző 
év december 31-ig készíti el.

 (2) A légiközlekedési hatóság által vezetett légiközlekedési vagy a légiközlekedéssel összefüggő tevékenységre kiadott 
engedélyek nyilvántartása alapján kerül sor a  külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési program összeállítására. 
A  külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési programban jelölni kell azokat a  minőségbiztosítási ellenőrzéseket, 
amelyeket előre be nem jelentetten terveznek végrehajtani. Az  előre be nem jelentett minőségbiztosítási 
ellenőrzés aránya az éves terv legkevesebb 15%-a olyan elosztásban, hogy arra a légiközlekedés védelmi területek 
mindegyikén legalább egyszer sor kerüljön.

 (3) A külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési programnak
a) tartalmaznia kell az előre bejelentett és az előre be nem jelentett ellenőrzések tekintetében az ellenőrzések 

tervezett helyét, időpontját, időtartamát, az ellenőrzések szakterületét,
b) meg kell határoznia azokat a  minőségbiztosítási ellenőrzéseket, amelyeket nem előre bejelentetten, 

váratlanul terveznek végrehajtani.
 (4) A  (3)  bekezdésben meghatározott, előre be nem jelentett minőségbiztosítási ellenőrzés aránya az  éves terv 

legkevesebb 15%-a lehet olyan módon, hogy arra a légiközlekedés védelmi területek mindegyikén legalább egyszer 
sor kerüljön.

 (5) A külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési programot a légiközlekedési hatóság év közben módosítja vagy kiegészíti, ha
a) azt az aktuális légiközlekedés védelmi helyzet megköveteli, vagy
b) a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezeteknél év közben bekövetkezett változások szükségessé 

teszik.
 (6) A  módosított külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési programot a  visszakövethetőség érdekében új azonosító 

számmal kell ellátni.
 (7) A  külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési programot a  minősített adat védelméről szóló 2009.  évi CLV.  törvény 

szerint kell minősíteni.
 (8) A  külső éves minőségbiztosítási ellenőrzési programot tájékoztatásul a  légiközlekedési hatóság megküldi 

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek, az AH-nak, a TEK-nek és a miniszternek.

16. § (1) Az e rendelet alapján végrehajtott minőségbiztosítási ellenőrzések gyakoriságát az aktuális légiközlekedés védelmi 
helyzet alapján kell meghatározni. Az ellenőrzések gyakoriságára vonatkozó táblázatot az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól a  légiközlekedés védelmi fenyegetettségi szint változása esetén lehet 
eltérni.
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7. Légiközlekedés védelmi felülvizsgálat

17. § (1) A 14. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott légiközlekedés védelmi felülvizsgálatot a légiközlekedési hatóság 
vezetésével vagy a  légiközlekedési hatóság megbízásából kell végrehajtani az  éves külső minőségbiztosítási 
ellenőrzési program alapján.

 (2) A  légiközlekedés védelmi felülvizsgálat végrehajtására ki kell jelölni a  felülvizsgálatot végrehajtó ellenőröket. 
Az ellenőrök közül a felülvizsgálat vezetésére vezető ellenőrt kell kijelölni. Amennyiben a felülvizsgálandó szervezet 
nagysága, vagy az általa végzett tevékenysége alapján a  felülvizsgálat elvégzéséhez elégséges egy ellenőr, ebben 
az esetben az ellenőr végrehajtja a vezető ellenőri feladatokat is.

 (3) A  légiközlekedés védelmi felülvizsgálatban a  vezető ellenőr a  hozzá beosztott ellenőr szakmai munkáját irányítja 
és koordinálja. A  beosztott ellenőr a  vezető ellenőr által meghatározott légiközlekedés védelmi felülvizsgálat 
terv alapján önállóan végzi a  munkáját. Ennek keretében az  ellenőrök feladata a  hibák megállapítása, ezek 
kategorizálására történő javaslattétel.

 (4) A vezető ellenőr feladata:
a) a légiközlekedés védelmi felülvizsgálattal kapcsolatos dokumentációk előkészítése,
b) szervezési, koordinációs feladatok ellátása,
c) az ellenőrök irányítása,
d) megbeszélések összehívása, nyitó és záró értekezlet levezetése,
e) a légiközlekedés védelmi felülvizsgálat jelentés elkészítése,
f ) hiányosságok megállapítása,
g) eltérési lap elkészítése,
h) kapcsolattartás a felülvizsgált szervezet képviselőjével,
i) javító intézkedések vizsgálata az ellenőrök bevonásával,
j) szükség esetén a visszaellenőrzés megszervezése,
k) emlékeztető készítése.

 (5) Az ellenőr feladata:
a) a légiközlekedés védelmi felülvizsgálatban való részvétel,
b) segítségnyújtás a vezető ellenőrnek,
c) kérdéslista összeállítása a vonatkozó részterületből,
d) jegyzetek készítése a légiközlekedés védelmi felülvizsgálat során,
e) részjelentés készítése,
f ) együttműködés a többi ellenőrrel,
g) szükség esetén részvétel a visszaellenőrzésben,
h) emlékeztető készítése.

 (6) A  kérdéslistát minden ellenőr saját maga állítja össze vagy – amennyiben ez  kidolgozott – a  nemzetközi 
szervezetek ajánlása alapján az  rendelkezésre áll, a  légiközlekedési hatóság biztosítja a  részére. A  kérdéslista 
munkadokumentum, erre fel kell jegyezni a  minőségbiztosítási ellenőrzés során tapasztalt tényeket, adatokat, 
a  helyszíneket. A  kérdéslistának tartalmaznia kell minden vizsgálati szempontot, amelynek meg kell felelnie 
a minőségbiztosítási ellenőrzés céljának és kritériumainak.

 (7) A (4) bekezdés j) pontjában és az (5) bekezdés g) pontjában lévő visszaellenőrzés megszervezése és abban történő 
részvétel nem a  légiközlekedési hatóság alkalmazásában lévő kormányzati szolgálati viszonyban álló nemzeti 
minőségbiztosítási ellenőrrel csak előzetes egyeztetés alapján történhet.

18. §  A légiközlekedés védelmi felülvizsgálat a következő szakaszokból áll:
a) felkészülési szakasz:

aa) vezető ellenőr kijelölése,
ab) minőségbiztosítási ellenőrzésről szóló értesítés az érintett szervezet részére,
ac) ellenőr felkérése minőségbiztosítási ellenőrzésben való részvételre,
ad) ellenőr megbízása,
ae) szükség szerint előzetes kérdőív megküldése az érintett szervezet részére,
af ) feladatterv összeállítása,
ag) egyéb feltételek előkészítése,
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b) végrehajtási szakasz: a minőségbiztosítási ellenőrzés helyszíni végrehajtása,
c) szükség esetén intézkedési szakasz:

ca) jelentéstétel,
cb) hibák kijavítása, javító intézkedések,
cc) visszaellenőrzés,

d) befejezési szakasz, amely a légiközlekedés védelmi felülvizsgálat lezárását jelenti.

19. § (1) A légiközlekedési hatóság a nemzeti minőségbiztosítási ellenőrök listájából jelöli ki az ellenőrt a minőségbiztosítási 
ellenőrzésben történő részvételre az  ellenőrzés időpontja előtt legalább 10 nappal. Az  ellenőrt vagy a  vezető 
ellenőrt úgy kell kiválasztani, hogy az  jogosult legyen a  minőségbiztosítási ellenőrzésben érintett területen 
a feladatot elvégezni, továbbá rendelkezzen a szükséges nyelvismerettel.

 (2) A  minőségbiztosítási ellenőrzés végrehajtására szóló személyi megbízást a  felülvizsgálat előtt legalább egy 
héttel a  légiközlekedési hatóság vezetője adja ki. A  megbízólevél tartalmazza az  ellenőr nevét, hatósági ellenőri 
kártyaszámát, a minőségbiztosítási ellenőrzés időpontját és helyét.

20. § (1) A  minőségbiztosítási ellenőrzés tervét a  vezető ellenőr állítja össze. A  terv összeállítását úgy kell elvégezni, hogy 
az abban foglaltak végrehajtása biztosítható legyen.

 (2) A minőségbiztosítási ellenőrzés terve tartalmazza:
a) a minőségbiztosítási ellenőrzés azonosító adatát, fajtáját,
b) a minőségbiztosítási ellenőrzés alkalmával alapul vett követelményeket,
c) a minőségbiztosítási ellenőrzés során ellenőrizendő területeket, folyamatokat és dokumentumokat,
d) a helyszíneket, a végrehajtás tervezett dátumát, a helyszíni tevékenységek várható időtartamát és időpontjait,
e) az ellenőr által elvégzendő részfeladatokat, csoportbeosztásokat,
f ) a kezdés, a befejezés, illetve a csoport közbenső egyeztetésének tervezett időpontjait,
g) a végrehajtást befolyásoló egyéb lényeges információkat, különösen az  utazásra és a  helyszínen szükséges 

eszközökre vonatkozó információkat.
 (3) A  minőségbiztosítási ellenőrzés terv alapján a  vezető ellenőr a  felülvizsgálat megkezdése előtt 5 nappal 

az  ellenőrizendő szervezetet tájékoztatja a  minőségbiztosítási ellenőrzés azonosító adatáról, az  ellenőrök nevéről, 
azok csoportbeosztásáról, a  csoportok által ellenőrizendő tevékenységek listájáról, a  nyitó és záró megbeszélés 
tervezett időpontjáról és helyszínéről.

 (4) A minőségbiztosítási ellenőrzés nyitó megbeszélése pontos helyszínének és időpontjának meghatározása a vezető 
ellenőr és a  felülvizsgált szervezet egyetértése alapján történik. A nyitó megbeszélés helyszínét a  felülvizsgálandó 
szervezet biztosítja. A  felülvizsgálandó szervezet további képviselőt is meghívhatja a  nyitó megbeszélésre. 
A felülvizsgált szervezet gondoskodik többek között az ellenőrök kísérésének, ellenőrizendő területre belépésének 
megszervezéséről, a felülvizsgálat során az ellenőrök felülvizsgált szervezeten belüli közlekedésének biztosításáért.

 (5) A minőségbiztosítási ellenőrzéshez szükséges feltételek – ideértve a közlekedés megszervezése, az esti vagy éjszakai 
munka eszközei, belépési engedély – rendelkezésre állásának ellenőrzése a vezető ellenőr feladata.

21. §  A minőségbiztosítási ellenőrzés helyszíni végrehajtása során a következő eszközök, módszerek használhatók:
a) jegyzőkönyv felvétele,
b) jegyzetkészítés,
c) jelentéskészítés,
d) meghallgatás,
e) szemrevételezés,
f ) hitelesítés,
g) tesztelés,
h) kikérdezés,
i) dokumentumok megvizsgálása.

22. § (1) A minőségbiztosítási ellenőrzés nyitó megbeszélés tartalma és célja:
a) a minőségbiztosítási ellenőrzés céljának és kritériumainak pontosítása,
b) a résztvevők kölcsönös bemutatása, hatáskörük, feladatuk tisztázása,
c) a minőségbiztosítási ellenőrzés tervének és végrehajtásának egyeztetése,
d) a kapcsolattartás és a kísérés módjának tisztázása,
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e) annak ellenőrzése, hogy a  végrehajtás feltételei rendelkezésre állnak, amelybe beleértendő 
a munkabiztonságra vonatkozó előírások betartása is,

f ) a minőségbiztosítási ellenőrzés során alkalmazandó módszerek tisztázása,
g) a záró megbeszélés időpontjának és helyszínének egyeztetése.

 (2) A minőségbiztosítási ellenőrzés helyszíni végrehajtása során:
a) az ellenőr a  minőségbiztosítási ellenőrzés terv szerint, a  kérdéslisták alapján végzi az  információk, 

adatok, tények gyűjtését a  minőségbiztosítási ellenőrzés céljának megfelelően annak érdekében, hogy 
megállapítható legyen a  vonatkozó kritériumok teljesítése vagy az  adott követelményektől való eltérés; 
az ellenőr a jegyzetek készítését a legérthetőbb formában teszi meg a későbbi összesítő jelentés elkészítésére 
tekintettel,

b) a minőségbiztosítási ellenőrzés során a  vezető ellenőr rendszeresen tájékoztatja az  ellenőrzött szervezetet 
az ellenőrzés előrehaladásáról, a végrehajtást akadályozó esetleges problémákról,

c) az ellenőrnek a  minőségbiztosítási ellenőrzés során tapasztalt minden olyan esetet, ami a  légiközlekedés 
védelmére vonatkozó előírások betartásának súlyos hiányosságára utal, azonnal jelezni kell a  vezető 
ellenőrnek. A  vezető ellenőr dönt arról, hogy milyen intézkedést kér az  ellenőrzött szervezettől annak 
érdekében, hogy a közvetlen veszély elháruljon.

 (3) A  minőségbiztosítási ellenőrzés záró megbeszélésére a  felkészülést az  ellenőrök bevonásával a  vezető ellenőr 
irányítja. A  felkészülés során az  ellenőrök egyeztetik a  tapasztalatokat, megállapodnak a  záró megbeszélésen 
ismertetendő ajánlásokban és előzetes hibák minősítésében, valamint az  ellenőrzött területek légiközlekedés 
védelmi megfelelőségének előzetes szintjében.

 (4) A  minőségbiztosítási ellenőrzés záró megbeszélésen a  vezető ellenőr ismerteti a  minőségbiztosítási ellenőrzés 
előzetes általános megállapításait és ajánlásait, az  esetleg szükséges azonnali intézkedéseket igénylő hibákat, 
a  légiközlekedés védelmi követelmények általános teljesítési szintjét. A  záró megbeszélésen egyeztetik az  írásos 
jelentés eljuttatása módját, a hibákkal kapcsolatos határidőket és feladatokat.

8. Légiközlekedés védelmi vizsgálat

23. § (1) A  14.  § (3)  bekezdés b)  pontjában meghatározott légiközlekedés védelmi vizsgálatot a  légiközlekedési hatóság 
vezetésével vagy a  légiközlekedési hatóság megbízásából kell végrehajtani a  külső éves minőségbiztosítási 
ellenőrzés program alapján. Időtartama az  ellenőrzött légiközlekedés védelmi terület és az  ellenőrzött 
légiközlekedés védelmében közreműködő szervezet méretétől függ.

 (2) Az  előre bejelentett légiközlekedés védelmi vizsgálat menete azonos a  légiközlekedés védelmi felülvizsgálatra 
meghatározottakkal, azzal a  különbséggel, hogy a  légiközlekedés védelmi vizsgálat során csak néhány vagy 
kapcsolódó terület ellenőrzésére kerül sor.

 (3) Az  előre be nem jelentett minőségbiztosítási ellenőrzés során a  légiközlekedés védelmi felülvizsgálat esetében 
meghatározott feladatok közül a következők elhagyhatóak:
a) az ellenőrzésről szóló előzetes értesítés,
b) az előzetes kérdőív megküldése,
c) a feladatterv összeállítása,
d) a nyitó megbeszélés.

9. Légiközlekedés védelmi teszt

24. § (1) A 14. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott légiközlekedés védelmi tesztet külső minőségbiztosítási ellenőrzés 
keretében a  légiközlekedési hatóság vezetésével vagy megbízásából kell végrehajtani a  légiközlekedési hatóság 
által kiadott tesztelési eljárásrend szerint.

 (2) A  légiközlekedés védelmi teszt végrehajtására tervet kell készíteni, amely a  jogellenes beavatkozást szimuláló 
tevékenység végrehajtása érdekében tartalmazza a  tesztelésnek alávetett védelmi eljárás vagy intézkedés 
megnevezését, az  alkalmazott eszközt vagy eszközöket és a  szimuláció tervezett körülményeit. A  tervnek 
továbbá tartalmaznia kell azon intézkedéseket is, amelyek biztosítják a  szimulációnak egy tényleges jogellenes 
beavatkozással történő összetévesztésének kizárását, valamint a  személyek és vagyontárgyak bárminemű 
károsodásának megelőzését.

 (3) A légiközlekedés védelmi tesztet a légiközlekedés védelmi felülvizsgálatra meghatározottak szerint a légiközlekedés 
védelmi teszt sajátosságainak megfelelően kell végrehajtani.
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 (4) A légiközlekedés védelmi tesztelés célja
a) egy adott terület vagy légiközlekedés védelmében közreműködő szervezet konkrét tevékenységi területének 

önálló, vagy
b) légiközlekedés védelmi felülvizsgálat vagy légiközlekedés védelmi vizsgálat során annak részeként 

az ellenőrzött védelmi terület rendszerszerű működésének
ellenőrzése.

 (5) A légiközlekedés védelmi tesztelésnek nem célja vétkesség vagy személyi felelősség megállapítása.
 (6) A légiközlekedés védelmi teszt lehet

a) nyílt teszt, azaz előre bejelentett tesztelés, amely során a tesztelők a helyszínen előre értesítik az ellenőrzött 
személyeket a  tesztelés folyamatáról, majd elvégzik a  tesztelést a  teszttárgyak és a  tesztszemélyek 
segítségével, vagy

b) rejtett teszt, azaz előre be nem jelentett tesztelés, amely során a tesztelők a helyszínen elvégzik a tesztelést 
a teszttárgyak és a tesztszemélyek segítségével, vagy

c) zártláncú televízión történő megfigyelés, azaz a zártláncú televízió felvételek megfigyelése a munkafolyamat 
ellenőrzésére, amely során a megfigyelés történhet élő képen vagy felvételről.

 (7) A légiközlekedés védelmi tesztet dokumentálni kell.
 (8) Belső minőségbiztosítási ellenőrzés során végrehajtott légiközlekedés védelmi teszthez csak tiltott tárgy imitációt 

lehet alkalmazni. Közbiztonságra veszélyes teszttárgy alkalmazására csak az  annak alkalmazását lehetővé tevő 
hatósági engedély birtokában kerülhet sor.

25. §  A minőségbiztosítási ellenőrzés során feltárt hibákat a  18/2010/EU bizottsági rendelet II. függelékében megjelölt, 
az előírásoknak megfelelésre vonatkozó harmonizált minősítési rendszer szerint kell meghatározni.

10. Minőségbiztosítási ellenőrzést követő teendők

26. § (1) A  minőségbiztosítási ellenőrzésről a  jelentést a  minőségbiztosítási ellenőrzés során az  ellenőrök által rögzített 
információk és adatok felhasználásával a minőségbiztosítási ellenőrzés vezetésével megbízott vezető ellenőr készíti 
el. A  jelentést valamennyi ellenőr aláírja. Ha az  ellenőr nem ért egyet a  megállapítással, írásban különvéleményt 
fűzhet a jelentéshez. A jelentést a vezető ellenőr eljuttatja a légiközlekedési hatóság részére.

 (2) A jelentés a következőket tartalmazza:
a) a minőségbiztosítási ellenőrzés azonosítója és fajtája,
b) a jelentés készítésének dátuma,
c) a minőségbiztosítási ellenőrzés célja,
d) vonatkozó előírások rögzítése,
e) végrehajtó személyek felsorolása,
f ) érintett szakterület megjelölése,
g) általános tapasztalatok, megállapítások, eredmények részletesen kifejtve,
h) hibák száma,
i) javaslat a megfelelés minősítésére,
j) ellenőrök és a vezető ellenőr aláírása.

 (3) A  jelentéshez csatolni kell a  hibákat felsoroló minőségbiztosítási ellenőrzés eltérési lapot, amely tartalmazza 
a vonatkozó előírást, az attól való eltérés megnevezését (hibát), a javító intézkedés határidejét, amennyiben a hiba 
kijavítására nincs azonnal lehetőség, a  hiba kijavításáig alkalmazandó korrekciós intézkedéseket. Az  eltérési lap 
tartalmazza továbbá a lezárás dátumának jelzésére szolgáló részt is.

 (4) A  minőségbiztosítási ellenőrzés jelentés és a  csatolt minőségbiztosítási ellenőrzés eltérési lap alapján 
a légiközlekedési hatóság szükség esetén dönt a további intézkedésekről.

27. § (1) A  minőségbiztosítási ellenőrzés alapján hozott hatósági döntés alapján az  ellenőrzött szervezet szükség esetén 
javaslatot tesz a javító intézkedésre, annak végrehajtásáig a korrekciós intézkedésre. A javító intézkedésre vonatkozó 
cselekvési tervet az ellenőrzött szervezet nyújtja be jóváhagyásra a légiközlekedési hatósághoz.

 (2) A javító intézkedéseket a következő határidőkkel kell végrehajtani:
a) „Megfelel, de korrekciót igényel” (Compliant, but improvement desirable – ID): a  fejlesztési intézkedések 

tervét a minőségbiztosítási ellenőrzés jelentés átvételének napjától számított 60 napon belül kell elkészíteni, 
valamint a fejlesztési intézkedéseket 12 hónapon belül meg kell tenni.
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b) „Nem felel meg” (Not compliant – D): a javító intézkedés befejezésének végső határideje a minőségbiztosítási 
ellenőrzésről szóló jelentés átvételének napjától számított 60 nap.

c) „Súlyos hibák miatt nem felel meg” (Not compliant, with serious deficiencies – SD): a  javító intézkedést 
haladéktalanul meg kell kezdeni, a  befejezésének végső határideje a  minőségbiztosítási ellenőrzésről szóló 
jelentés átvételének napjától számított 30 nap, a korrekciós intézkedések azonnali alkalmazása mellett.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott határidő módosítása iránti kérelmet a légiközlekedési hatósághoz kell benyújtani. 
A  légiközlekedési hatóság a  hiba minősítése és a  korrekciós intézkedések alkalmazása alapján dönt a  határidő 
meghosszabbításáról.

 (4) A  légiközlekedési hatóság döntése alapján meghatározott javító intézkedéseket akcióterv formájában 
a  minőségbiztosítási ellenőrzésben érintett szervezet a  minőségbiztosítási ellenőrzés jelentés kézhezvételétől 
számított 10 napon belül eljuttatja a  légiközlekedési hatóság részére. A  légiközlekedési hatóság a  részére 
megküldött intézkedéseket értékeli.

 (5) Amennyiben a  javító intézkedések és korrekciós intézkedések a  légiközlekedés védelmi előírások, ajánlások és 
alkalmazott gyakorlat szempontjából nem biztosítják a hiba ideiglenes vagy végleges kijavítását, a  légiközlekedési 
hatóság a hibák kijavításához szükséges intézkedéseket határozhat meg.

 (6) Az  ellenőrzött szervezet a  javító és korrekciós intézkedések alkalmazásáról a  javító intézkedésekben 
a  légiközlekedési hatóság által elfogadott határidők alapján, de legalább 3 havonta tájékoztatja a  légiközlekedési 
hatóságot.

28. §  A javító és korrekciós intézkedések hatálybaléptetése után a  légiközlekedési hatóságnak meg kell győződnie 
arról, hogy ezeket az  intézkedéseket alkalmazza-e az  ellenőrzött szervezet. A  légiközlekedési hatóság 
feladata a  visszaellenőrzés időpontjának meghatározása és a  minőségbiztosítási ellenőrzés megszervezése. 
A visszaellenőrzés végrehajtásának lépései azonosak a minőségbiztosítási ellenőrzés végrehajtásának lépéseivel.

29. § (1) Amennyiben a  külső minőségbiztosítási ellenőrzés során az  ellenőr súlyos hiányosságot észlel, azonnal jelenti azt 
a  vezető ellenőrnek, aki dönt a  szükséges lépések megtételéről. Súlyos, azonnali intézkedést igénylő hiányosság 
esetén az  ellenőr megkövetelheti a  védelmi intézkedések előírás szerinti végrehajtását vagy megismétlését, erről 
utólagosan tájékoztatja a vezető ellenőrt.

 (2) A  légiközlekedési hatóság a  minőségbiztosítási ellenőrzés során a  Korm. rendelet 33.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja.

11. A minőségbiztosítási ellenőrzés dokumentumainak kezelése

30. §  A minőségbiztosítási ellenőrzés akkor zárható le, ha minden, a  minőségbiztosítási ellenőrzéssel kapcsolatos 
intézkedést visszaigazoltak, és az intézkedéseket a légiközlekedési hatóság elfogadta.

31. § (1) A  légiközlekedési hatóság köteles felmérést végezni, amennyiben a  gyenge pontok beazonosítása és kezelése 
érdekében szükségesnek látja a  műveletek újraértékelését. A  felmérés történhet kérdőív formájában, illetve 
kockázatértékelés alapján.

 (2) A  felméréshez használt kérdőívet a  légiközlekedési hatóság állítja össze és küldi meg az  általa szükségesnek ítélt 
együttműködő hatóságnak és légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetnek.

 (3) A  felmérés címzettje köteles a  felmérést kitöltve a  légiközlekedési hatóság által meghatározott formában és 
határidőre megküldeni a légiközlekedési hatóságnak. A felmérést a légiközlekedési hatóság dolgozza fel, és annak 
eredménye alapján dönt a további intézkedésekről.

12. Jelentéstétel

32. §  A légiközlekedési hatóság az Európai Bizottság által meghatározott formában jelentést készít a minőségbiztosítási 
program hatékonyságáról, az  éves minőségbiztosítási ellenőrzés program alapján végrehajtott légiközlekedés 
védelmi minőségbiztosítási ellenőrzésekről, az  ellenőrzött szervezetek légiközlekedés védelmi helyzetéről. 
A jelentést a légiközlekedési hatóság évente március 15-éig megküldi a miniszternek.
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13. Belső minőségbiztosítási eljárások

33. § (1) A  légiközlekedési hatóság által jóváhagyott belső minőségbiztosítási program alapján a  védelmi tiszt feladata 
a  belső minőségbiztosítási ellenőrzés végrehajtásának megszervezése. A  védelmi tiszt december 31-ig elkészíti 
a következő évre vonatkozó minőségbiztosítási ellenőrzés programot, amelyben meghatározza a minőségbiztosítási 
tevékenységgel ellenőrizendő területeket, a minőségbiztosítási ellenőrző tevékenység hozzávetőleges időpontját és 
azok gyakoriságát.

 (2) A védelmi tiszt felelős azért, hogy évente legalább egyszer átfogó belső légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási 
felülvizsgálatra kerüljön sor. A  védelmi tiszt a  belső minőségbiztosítási programban meghatározott időközönként 
részterületeket köteles ellenőrizni a minőség szintjének megtartása, javítása érdekében. Az ellenőrzésekről jelentést 
kell készíteni. A hiányosságok kijavítása érdekében meg kell tenni a szükséges javító intézkedéseket.

 (3) A  nemzeti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási programban található eljárási útmutatók, minták a  belső 
ellenőrzésnél felhasználhatóak.

 (4) A védelmi tiszt által végrehajtott belső minőségbiztosítási dokumentációt más iratoktól elkülönítetten kell kezelni és 
a légiközlekedési hatóság felhívására be kell azt mutatni.

 (5) A  légiközlekedési hatóság ellenőrizheti a  belső minőségbiztosítási dokumentációt bármely minőségbiztosítási 
ellenőrzés keretében. A  légiközlekedési hatóság további kiegészítő intézkedéseket határozhat meg, amennyiben 
nem találja kielégítőnek a szervezet belső minőségbiztosítási tevékenységét.

 (6) A  belső minőségbiztosítási ellenőrző tevékenységet az  e  rendeletben meghatározottak szerint a  belső 
minőségbiztosítási tevékenység sajátosságainak megfelelően kell végrehajtani.

14. A Minőségbiztosítási Program felülvizsgálata

34. § (1) A Minőségbiztosítási Programot szükség esetén, de legalább évente egyszer felül kell vizsgálni.
 (2) A felülvizsgálat kiinduló adatai:

a) az Európai Bizottság által a tagállamok részére meghatározott szempontok és követelmények,
b) az Európai Repülési Konferencia polgári légiközlekedés védelmére vonatkozó előírásai, ajánlásai,
c) a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek a  polgári légiközlekedés elleni jogellenes beavatkozások 

megelőzésére vonatkozó szabványai és ajánlott eljárásai és
d) a légközlekedési hatóság által a  Minőségbiztosítási Programmal kapcsolatban készített éves összefoglaló 

jelentés.
 (3) A  felülvizsgálatot a  légiközlekedési hatóság, a  miniszter által vezetett minisztérium, az  AH, a  TEK és az  általános 

rendőrségi feladatot ellátó szervek bevonásával végzi, szükség esetén kezdeményezi a  Minőségbiztosítási 
Programmal kapcsolatos módosításokat.

15. Záró rendelkezések

35. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.
 (2) A  7.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott 2 évre visszamenőleges összeférhetetlenségre vonatkozó 

követelményt a rendelet hatálybalépését követő második évtől kezdődően kell alkalmazni.

36. §  Ez a rendelet a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvénnyel és a Korm. rendelettel együtt
a) a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a  2320/2002/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és
b) a 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  polgári légiközlekedés-védelem terén 

végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények tekintetében való 
módosításáról szóló, 2010. január 8-i 18/2010/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 22/2013. (V. 16.) NFM rendelethez

A külső légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrző tevékenység átlagos éves gyakorisága

A B

C D E

Felülvizsgálat Vizsgálat Teszt

időtartam gyakoriság időtartam gyakoriság időtartam gyakoriság

1. 2 millió utas alatti forgalmat lebonyolító repülőtér és 
az ilyen repülőtérre szolgáltatást nyújtó szervezet.

1 alkalom
1–2 nap

2–3 évente
1 alkalom
1–2 nap

évente
1 alkalom

2–3 óra
26 hetente

2. 2 millió utas feletti forgalmat lebonyolító repülőtér 
vagy az ilyen repülőtérre szolgáltatást nyújtó szervezet. 

1 alkalom
5–10 nap

évente
6 alkalom
1–2 nap

évente
1 alkalom

3–4 óra
negyedévente
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 35/2013. (V. 16.) OGY határozata
a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról*

 1. A  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Hvt. 38. § (1) bekezdésére 
figyelemmel az Országgyűlés a Magyar Honvédség részletes bontású létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

Állománycsoportok Létszám

Tiszt 5690 –

Altiszt 8845 legfeljebb az összlétszám 33%-a

Legénységi állomány 7895 legfeljebb az összlétszám 30%-a

Honvéd tisztjelölt állomány 500 –

Honvéd altisztjelölt állomány 100 –

Kormánytisztviselő, közalkalmazott és 
munkavállaló

6670 legfeljebb az összlétszám 25%-a

Összesen legfeljebb                                                    29700

 2. A Magyar Honvédség 1. pont szerinti létszáma nem tartalmazza a legfeljebb 8000 fő önkéntes tartalékos, valamint 
a Magyar Honvédség rendelkezési állománya létszámát.

 3. Az  1.  pont szerinti összlétszámkereten belül – szükség esetén – végrehajtott átcsoportosítások eredményeként 
az állománycsoportok létszáma nem haladhatja meg az egyes kategóriákra meghatározott maximumértéket, a tiszti 
létszám nem növekedhet.

 4. Ez a határozat a közzétételét követő ötödik napon lép hatályba.
 5. Az  Országgyűlés visszavonja a  légvédelem földközeli és kis magasságú oltalmazási képességének megőrzéséről 

szóló 95/1995. (IX. 28.) OGY határozatot.
 6. Hatályát veszti

a) a Magyar Honvédség további fejlesztésének irányairól szóló 51/2007. (VI. 6.) OGY határozat, és
b) a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dr. Tiba István s. k., Z. Kárpát Dániel s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2013. május 6-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 36/2013. (V. 16.) OGY határozata
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról*

 1. Az Országgyűlés a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dr. Tiba István s. k., Z. Kárpát Dániel s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 37/2013. (V. 16.) OGY határozata
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolójának elfogadásáról**

 1. Az Országgyűlés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolóját elfogadja.
 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dr. Tiba István s. k., Z. Kárpát Dániel s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 38/2013. (V. 16.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról***

 1. Az  Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
23/2010. (V. 14.) OGY határozat a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
a Sport- és turizmusbizottságba
Zakó László (Jobbik) helyett
Szilágyi Györgyöt (Jobbik)
a bizottság alelnökévé,
az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba
dr. Puskás Imre (Fidesz) – megüresedett tagsági helyére –
dr. Vejkey Imrét (KDNP),
az Európai ügyek bizottságába
dr. Vejkey Imre (KDNP) helyett
Sáringer-Kenyeres Tamást (KDNP),

   * A határozatot az Országgyűlés a 2013. május 6-i ülésnapján fogadta el.
 ** A határozatot az Országgyűlés a 2013. május 6-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyűlés a 2013. május 13-i ülésnapján fogadta el.
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a Sport- és turizmusbizottságba
Szilágyi György (Jobbik) helyett
Zakó Lászlót (Jobbik)
a bizottság tagjává
megválasztja.

 2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Göndör István s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 39/2013. (V. 16.) OGY határozata
dr. Daher Pierre országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

Az Országgyűlés dr. Daher Pierre országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Kazincbarcikai Járásbíróság 
4. B. 218/2013/2. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Göndör István s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2013. május 13-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 221/2013. (V. 16.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Bánki-Horváth Máriát 2013. május 18-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02214-6/2013.
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A köztársasági elnök 222/2013. (V. 16.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Csikós Klárát 2013. május 12-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02214-1/2013.

A köztársasági elnök 223/2013. (V. 16.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Dékány Juditot 2013. május 16-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02214-3/2013.

A köztársasági elnök 224/2013. (V. 16.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Fejér Juditot 2013. május 17-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02214-5/2013.
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A köztársasági elnök 225/2013. (V. 16.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Kissné dr. Koch Ágnest 2013. május 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02214-7/2013.

A köztársasági elnök 226/2013. (V. 16.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Rakita Zsuzsannát 2013. május 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02214-8/2013.

A köztársasági elnök 227/2013. (V. 16.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Simon Margitot 2013. május 16-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02214-4/2013.
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A köztársasági elnök 228/2013. (V. 16.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére Tímár Lászlóné dr.-t 2013. május 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02214-2/2013.

A köztársasági elnök 229/2013. (V. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése és 232/K.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –  
dr. Akácz Józsefet 2012. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02271-1/2013.

A köztársasági elnök 230/2013. (V. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2) és (4)  bekezdése, valamint 232/K.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének 
javaslatára – dr. Ábrahám Éva Máriát 2012. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02271-2/2013.
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A köztársasági elnök 231/2013. (V. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2) és (4)  bekezdése, valamint 232/K.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének 
javaslatára – dr. Bodor Tibor Orbánt 2012. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02271-3/2013.

A köztársasági elnök 232/2013. (V. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése és 232/K.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – 
dr. Buzinkay Zoltánt 2012. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02271-4/2013.

A köztársasági elnök 233/2013. (V. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése és 232/K.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – 
dr. Hildenbrandné dr. Balogh Olgát 2012. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02271-5/2013.
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A köztársasági elnök 234/2013. (V. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése és 232/K.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – 
dr. Kalavszky Dezsőt 2012. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02271-6/2013.

A köztársasági elnök 235/2013. (V. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése és 232/K. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kukla 
Valériát 2012. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02271-7/2013.

A köztársasági elnök 236/2013. (V. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2) és (4)  bekezdése, valamint 232/K.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének 
javaslatára – dr. Pongrácz Eszter Annát 2012. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02271-8/2013.
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A köztársasági elnök 237/2013. (V. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése és 232/K.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –  
dr. Varga Zoltánt 2012. július 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02271-9/2013.

A köztársasági elnök 238/2013. (V. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése és 232/K.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára 
–  az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Vidor Lászlót 2013. január 1. napjától határozatlan 
időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02271-10/2013.

A köztársasági elnök 239/2013. (V. 16.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  §  (3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – dr. Dobosi Gábort, a  Magyar 
Tudományos Akadémia Földtani és Geokémiai Intézetének tudományos tanácsadóját 2013. május 20. napjával 
egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2013. április 29.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. május 2.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02022-1/2013.
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A köztársasági elnök 240/2013. (V. 16.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – dr. Farkasné dr. Fekete Máriát, a Szent 
István Egyetem egyetemi docensét 2013. május 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2013. április 29.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. május 2.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02022-2/2013.

A köztársasági elnök 241/2013. (V. 16.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  §  (3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – dr. Kolláth Zoltánt, a  Magyar 
Tudományos Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének tudományos tanácsadóját 2013. május 20. 
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2013. április 29.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. május 2.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02022-3/2013.
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A köztársasági elnök 242/2013. (V. 16.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  §  (3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – dr. Szakály Zoltánt, a  Kaposvári 
Egyetem egyetemi docensét 2013. május 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2013. április 29.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. május 2.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02022-4/2013.

A köztársasági elnök 243/2013. (V. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –

Magyarországnak a  fenntartható vadgazdálkodás terén betöltött meghatározó szerepének erősítése érdekében 
végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként
Bernard Lozé, a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
 polgári tagozata;

a magyar–német kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Philipp Missfelder, a Német Kereszténydemokrata Unió (CDU) német szövetségi parlamenti frakciójának külpolitikai 
szóvivője, a Junge Union elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
 polgári tagozata;

Magyarország iránti elkötelezettségéért, a  magyar–német kapcsolatok erősítése és bővítése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként
Arnold Vaatz, a  Német Kereszténydemokrata Unió (CDU) keleti képviselőcsoportjának elnöke, a  Német Szövetségi 
Parlament képviselője részére,
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a magyar–német tudományos és mezőgazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként
dr. Jan I. Lelley, a GAMU GmbH ügyvezető igazgatója, a Német–Magyar Társaság elnökségi tagja részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
 polgári tagozata;

a keresztény értékek és magyar hagyományok megőrzése, ápolása terén, valamint a  horvátországi magyarság 
érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Bábli Mária Aranka, a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet elnöke részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. április 26.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02180/2013.

A köztársasági elnök 244/2013. (V. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –

a magyar–osztrák kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért és az  európai régiók együttműködését elősegítő 
tevékenységéért
dr. Franz Schausberger, az Európai Régiók Intézetének elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
 polgári tagozata;

a bécsi magyar nyelvű oktatás újjászervezése érdekében végzett önzetlen és áldozatos tevékenysége elismeréseként
Christoph Hartig, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének tanácsadója részére,

az ausztriai magyar közösségek öntudatát és összetartását erősítő, karitatív és közösségformáló tevékenysége 
elismeréseként
dr. Gálffy István, a bécsi Szent István Egylet ügyvezető alelnöke részére,
a magyar–lengyel kétoldalú kapcsolatok ápolásáért, a  Magyar Közigazgatási Ösztöndíj program sikeressége 
érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként
Jacek Czaputowicz, a Lengyel Nemzeti Közigazgatási Iskola (KSAP) igazgatója részére,
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a magyar–osztrák tudományos kapcsolatok ápolása és elmélyítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Josef Höchtl, az Osztrák Társaság a Népek Közötti Megértésért elnöke részére,

a magyar–osztrák gazdasági együttműködés elmélyítéséért és sikeres vállalatvezetői tevékenységéért
Michael Leier, a Leier Építőipari Cégcsoport tulajdonosa részére,

az európai kézilabdázás modernizálása, a  sportág fejlődése, valamint a  magyar kézilabdázás érdekében végzett 
munkája elismeréseként
Michael Wiederer, az Európai Kézilabda Szövetség főtitkára részére,

Magyarország és Felső-Ausztria kétoldalú kapcsolatainak fejlesztése, valamint a  magyar állampolgárok konzuli 
védelme érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Pedak-Vattay Katalin, Magyarország felső-ausztriai tiszteletbeli konzulja részére,

az ausztriai magyar közösségek öntudatát és összetartását erősítő, példamutató és közösségformáló tevékenysége 
elismeréseként
dr. Smuk András, a bécsi Europa-Club elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
 polgári tagozata;

a magyar–osztrák határon átívelő együttműködés fejlesztését szolgáló tevékenységéért
Helmut Huber, Wallern város polgármestere részére,

a magyar–osztrák gazdasági együttműködés elmélyítéséért és sikeres vállalatvezetői tevékenységéért
Klaus Einfalt, az SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG elnöke részére,

a magyar–osztrák gazdasági és társadalmi kapcsolatok fejlesztése és erősítése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként
dr. Rene Alfons Haiden, az Osztrák Határvidék Egyesület elnöke, az Osztrák–Magyar Baráti Társaság alelnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. április 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 18.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01844/2013.
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A köztársasági elnök 245/2013. (V. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –

Magyarország párizsi külképviseletének munkájához nyújtott támogatásáért, a  francia–magyar diplomáciai 
kapcsolatok erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Daniel Robert Constans, a  Francia Köztársaság Nemzetgyűlése európai ügyek bizottságának vezető tisztviselője 
részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. május 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. május 10.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02416/2013.

A köztársasági elnök 246/2013. (V. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –

az irányítástechnika és az  alkalmazott informatika terén végzett négy évtizedes eredményes oktatói, fejlesztői és 
oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként

dr. Hetthéssy Jenő, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara 
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének egyetemi docense, tanszékvezető-helyettes részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. április 26.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02158/2013.
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A Kormány 1265/2013. (V. 16.) Korm. határozata
Monor Város Önkormányzata feladatai támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli
 1. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a  12. Monor Város Önkormányzata feladatai támogatása cím 
létrehozását,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 

cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 12. Monor Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása cím javára 98,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Monor 

Város Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti támogatást soron kívül folyósítsa Monor Város Önkormányzata 
számára.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1265/2013. (V. 16.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel ! 

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. KIADÁSOK 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

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  
341539 12 Monor Város Önkormányzata feladatai támogatása 98,0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  
018450 3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai -98,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű     

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. n. év II. n. év. III. n. év. IV. n. év.
   Fejezet    1 példány   időarányos
   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL 98,0 98,0
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

Fejezet száma és megnevezése

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Millió forintban, egy tizedessel ! 
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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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