
 MAGYAR KÖZLÖNY 198. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2013. november 28., csütörtök

 Tartalomjegyzék

2013. évi CXCVII. törvény A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között 
a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös 
segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről 83117

2013. évi CXCVIII.  törvény A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében 
szükséges, valamint a rendőrséget érintő  és egyes további törvények 
módosításáról 83126

2013. évi CXCIX. törvény A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 
előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 
módosításáról 83136

444/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya 
között az egészségügy és az orvostudományok területén történő 
együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről 83144

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 
nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, 
az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és 
megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont 
kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, 
valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható 
harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 
bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről 83147

446/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet Az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más 
kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 83163

447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeletek rendészeti tárgyú módosításáról 83179

448/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012.  
(XI. 13.) Korm. rendelet és az egyes szakosított szociális és 
gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes 
szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról 83186

449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak 
visszaadásának rendjéről 83187

450/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet 
módosításáról 83189

451/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. 
(XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról 83189

452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére 
irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 83190

453/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A dohánytermék-kiskereskedelemmel összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról 83192

62/2013. (XI. 28.) BM rendelet A polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint 
a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőinek meghatározásáról 83195



83116	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	198.	szám	

 Tartalomjegyzék

63/2013. (XI. 28.) BM rendelet A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő 
adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, 
valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról 83200

69/2013. (XI. 28.) NFM rendelet A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat 
felhasználásáról 83204

108/2013. (XI. 28.) VM rendelet Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat 
megfizetéséhez igénybe vehető  csekély összegű (de minimis) támogatásról 83217

1874/2013. (XI. 28.) Korm. határozat A Gyöngyös és térsége vízellátása vonatkozásában történő vizsgálat 
lefolytatásáról 83220

1875/2013. (XI. 28.) Korm. határozat A közúti közlekedési infrastruktúrához tartozó egyes feladatok 
finanszírozásához szükséges intézkedésekről 83223

1876/2013. (XI. 28.) Korm. határozat Az Új Széchenyi Terv egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok fejlesztését célzó TÁMOP-6.1.2/13/1-2 kódszámú 
pályázataival összefüggő többletkapacitások előzetes befogadásáról 83223

1877/2013. (XI. 28.) Korm. határozat A kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról 83234

1878/2013. (XI. 28.) Korm. határozat A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatainak finanszírozása 
érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 83234

1879/2013. (XI. 28.) Korm. határozat A Kőrösi Csoma Sándor Program 2014. évi megvalósításáról 83236

1880/2013. (XI. 28.) Korm. határozat Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 
érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetek között történő előirányzat-
átcsoportosításról 83236

1881/2013. (XI. 28.) Korm. határozat Az ukrajnai magyar központi katonai temető létrehozása érdekében a 
Honvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról 83238

1882/2013. (XI. 28.) Korm. határozat A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló 
akcióterve 2. prioritásának módosításáról 83240

1883/2013. (XI. 28.) Korm. határozat A 2007–2013 programozási időszak Európai Területi Együttműködési 
Programjainak 2014. január 1. utáni végrehajtási intézményrendszeréről, 
az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokkal és a Svájci 
Hozzájárulással kapcsolatos feladatok ellátásáról, valamint a Budapest 
Duna Kontakt Pont szervezeti felépítéséről és feladatairól 83244

140/2013. (XI. 28.) ME határozat Az ENSZ Korrupció Elleni Egyezmény (UNCAC) részes államainak  
5. konferenciáján való részvételről 83245

141/2013. (XI. 28.) ME határozat A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között 
a diplomata, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező 
állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról 83245



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	198.	szám	 83117

II. Törvények

2013. évi CXCVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő 
együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között 
a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény (a továbbiakban: 
Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §  Az Egyezmény hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 
OF SERBIA ON THE COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE IN THE EVENT OF DISASTERS

The Government of Hungary and the  Government of the  Republic of Serbia (hereinafter referred to as 
the Contracting Parties)
– Desiring to contribute to strengthening and deepening the friendly relations between the two countries,
– Convinced that the  prevention of natural and man-made disasters and the  cooperation for the  sake of 

granting mutual assistance to each other in disasters are the joint interest of the Contracting Parties.
Have agreed as follows:

Article 1 
Forms of cooperation

 (1) Under this Agreement, the Contracting Parties shall cooperate in the prevention of natural and man-made disasters 
in accordance with their effective national legislations, and granting mutual assistance to each other in disasters.

 (2) The cooperation of the Contracting Parties determined in paragraph (1) of Article 1 shall include the following:
– Granting mutual assistance, rendering equipment available to the Contracting Party requesting assistance in 

order to prevent and manage disasters;
– Exchange of information on sources of hazards that may generate disasters and on their consequences, 

particularly in the cases when these may affect the territory of the State of the other Contracting Party;
– Determining causes of the disasters and assessment of their consequences.
– Organizing and conducting joint exercises;
– Exchange of experience on forecasting, preventing and assessing disasters, and sharing scientific, technical 

and practical lessons learnt;
– Arranging conferences, study trips, scientific programs and professional courses, cooperation between 

the Competent Authorities and interested institutions of the Contracting Parties.

Article 2 
Definitions
For the purposes of this Agreement the terms are defined as follows:
a) “Contracting Party requesting assistance” means the Contracting Party, whose competent authority requests 

provision of assistance from the other Contracting Party,
b) “Contracting Party providing assistance” means the  Contracting Party, whose competent authority accepted 

the request for provision of assistance to the other Contracting Party,

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 18-i ülésnapján fogadta el.
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c) “Transit state” means the  Contracting Party, through the  territory of which the  rescue teams, individual 
experts, as well as the  equipment and objects of assistance, shall transit, for the  purpose of provision of 
assistance to Third Party,

d) “Disaster” is a  natural or other hazard or event that by its scope, intensity or unexpectedness endangers 
health and life of large number of people, material goods and environment, and whose continuance cannot 
be prevented or removed by daily activities of competent services, state administration authorities and 
self-government units, with the exception of state of war, as well as accidents occurred by acts of terrorism,

e) “Rescue team” means a  group of trained persons with adequate equipment and means, determined by 
the Contracting Party providing assistance to provide assistance,

f ) “Individual expert” means person with adequate equipment and means, who carries out specialized activities 
in providing the assistance independently, in groups or in cooperation with the rescue team he or she can be 
integrated into,

g) “Equipment” refers to means, means of transport, as well as materials and objects for personal and common 
use by the members of the rescue teams and individual experts,

h) “Objects of assistance” means food, drinking water, medicines and medical equipment and other means 
designated to be distributed free of charge to endangered population or victims of a disaster in the territory 
of the state of the Contracting Party requesting assistance with an aim to reduce the effects of the disaster.

i) “Personal data” means information of any kind concerning any identified or identifiable natural person. For 
the purposes of this Agreement, these shall include the surname and any given names, date of birth, address 
and data pertaining to vocation, qualifications, place of work and, when needed, health condition.

Article 3 
Competent authorities

 (1) Contracting Parties ascertain ministries competent for the implementation of this Agreement and for maintenance 
of direct contact in the fields of cooperation determined in Article 1 hereof, competent authorities are the following:
– For the  Hungarian Contracting Party: Ministry of Interior, National Directorate General for Disaster 

Management;
– For the Serbian Contracting Party: Ministry of Interior, Sector for Emergency Management.

 (2) To this end, the Contracting Parties shall mutually notify each another on the changes of the data on the competent 
authorities, persons and organizations designated as contact points.

Article 4 
Subjects of cooperation
The Contracting Parties shall facilitate and encourage all forms of mutual cooperation between their competent 
authorities, governmental, and non-governmental organizations in order to achieve the  objectives of this 
Agreement.

Article 5 
Reimbursement of assistance provision costs
Unless the Contracting Parties otherwise agree by mutual consent, the cooperation and the granting of assistance 
under Article 1 hereof shall be free of charge.

Article 6 
Crossing the state border and stay on the territory of the state of the Contracting Party requesting 
assistance

 (1) Competent authorities of the  Contracting Parties shall agree on the  time and place of crossing the  state border, 
the manner of arrival and departure and the period of stay of rescue teams and individual experts in the territory of 
the state of the Contracting Party requesting assistance.

 (2) Members of rescue teams and individual experts may enter the  territory of the  state of the  Contracting Party 
requesting assistance or stay in that territory for the  purpose of providing the  assistance under the  conditions 
provided for in the legal regulations in force in the state of the Contracting Party requesting assistance.

 (3) Members of rescue teams and individual experts shall be authorised to wear a uniform in the territory of the state of 
the Contracting Party requesting assistance if that uniform represents part of their usual equipment.
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 (4) The provisions of paragraphs 1 to 3 of this Article are also applicable in case when the  state of one of 
the Contracting Parties is a transit state and the other of the Contracting Parties is a Contracting Party requesting or 
providing assistance. The competent authorities of the Contracting Parties shall, at the earliest opportunity, notify 
each other of the transit needed, establish procedures for its realization and, if necessary, provide transit escort to 
rescue teams and individual experts.

 (5) During their stay in the  territory of the  state of the  Contracting Party requesting assistance, national legislation 
applicable in that state shall apply on the members of rescue teams and individual experts.

Article 7 
Import, export and transport of the equipment and objects of assistance across the state border

 (1) Contracting Parties shall facilitate the  import, export and transport of the  equipment and objects of assistance 
across state borders of their respective States. At crossing the  state border, the  leader of the  rescue team or 
individual expert shall in course of the  presentation of goods submit to the  competent customs authorities of 
the state of the Contracting Party requesting assistance the list of equipment and objects of assistance drawn up in 
the official language of the Contracting Party providing assistance and in English language.

 (2) The import, export, transport, initiation of a  custom procedure and the  exemption from import duty of 
the  equipment and objects of assistance shall be performed in accordance with the  customs legislation and 
under the  conditions and in the  scope of authorisation applicable on the  state of the  territory of the  respective 
Contracting Party.

 (3) Rescue teams and individual experts may carry in the  territory of the  State of the  Contracting Party requesting 
assistance only the equipment, objects of assistance and means for their own supply.

 (4) In the  case the  equipment is not completely used at providing the  assistance, it shall be carried back into 
the territory of the state of the Contracting Party providing assistance in accordance with the customs legislation 
in force. If the  equipment is left as a  humanitarian aid in the  territory of the  state of the  Contracting Party 
requesting assistance, information on its type, quantity and location shall be notified to the competent authority of 
the Contracting Party requesting assistance, which shall subsequently inform the competent customs authority of 
the state of the Contracting Party requesting assistance.

 (5) The Contracting Party requesting assistance shall enable decontamination of the  equipment of the  rescue 
teams and individual experts. If the  decontamination is not possible, the  equipment may be left in the  territory 
the Contracting Party requesting assistance.

 (6) Medications containing narcotic drugs and psychotropic substances may be imported into the territory of the state 
of the  Contracting Party requesting assistance only for the  purpose of provision of necessary medical assistance 
and may be used only under the  supervision of qualified medical personnel in accordance with the  national 
legislation of the  state of the  Contracting Party providing assistance. The leader of the  rescue team shall submit 
to the competent customs authorities of the states of both Contracting Parties the  list of medications containing 
narcotic drugs and psychotropic substances with quotation of their names and quantity. The Contracting Party 
providing assistance shall inform the  Contracting Party requesting assistance on used medications containing 
narcotic drugs and psychotropic substances. Remaining medications containing narcotic drugs and psychotropic 
substances must be exported back into the territory of the state of the Contracting Party providing assistance under 
the  customs supervision of the  Contracting Party requesting assistance based upon the  documents confirming 
their names and quantity. This exchange shall not be considered as import and export of goods under international 
agreements on narcotic drugs and psychotropic substances binding to the Contracting Parties.

 (7) The authorisation for international road transport shall not be required for vehicles used by rescue teams and 
individual experts and for vehicles ensuring the transport of the equipment and objects of assistance.

 (8) The provisions of paragraphs 1 to 7 of this Article shall also be applicable in the  case when the  state of any of 
the Contracting Party is a transit state and the other of the Contracting Parties is a Contracting Party requesting or 
providing assistance.

Article 8 
Request for provision of assistance

 (1) Provision of assistance occurs upon request of the  Contracting Party requesting assistance, under the  effective 
national legislation of the States of the Contracting Parties.
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 (2) The Contracting Party requesting assistance shall inform the Contracting Party providing assistance on the nature 
and extent of the  disaster, on the  occurred or expected disaster’s consequences and on the  nature and form of 
the assistance requested.

 (3) The Contracting Party providing assistance shall inform the other Contracting Party, without delay, on its reply and 
response capabilities.

Article 9 
Provision of assistance

 (1) The competent authority of the Contracting Party requesting assistance shall direct the operations in all cases.
 (2) The competent authorities of the  Contracting Parties shall agree on the  utilization method of the  equipment of 

the Contracting Party providing assistance.
 (3) The competent authority of the Contracting Party requesting assistance may give instructions to the rescue teams 

of the Contracting Party providing assistance only through the rescue team leader.

Article 10 
Use of aircraft and vessels

 (1) Aircraft and vessels may be used for the  transfer of rescue teams and individual experts, their equipment and 
objects of assistance and for performing the rescue operations in accordance with this Agreement.

 (2) It is necessary to notify the use of aircraft or vessels to the competent authority of the Contracting Party requesting 
assistance, with introduction of data on the type and registration number of the aircrafts and of data on the type, 
name or mark, or registration number of the vessels, on the crew and cargo, as well as on the time, expected route 
and place of the aircraft landing or vessels anchoring, submission a flight plan for aircraft and in accordance with 
the national legislation of the states of the Contracting Parties.

 (3) The provisions of this Agreement shall also be applied to the crew of the aircrafts and vessels.
 (4) State aircraft may be used for the purposes of this Agreement only with the explicit consent of the Contracting Party 

requesting assistance.

Article 11 
Information confidentiality

 (1) Information collected during activities under this Agreement may only be transferred to a  third party by 
the prior consent of the Contracting Parties and may only be made public in case of the prior written consent of 
the competent authorities of the Contracting Parties.

 (2) In the event that the Competent Authorities of the Contracting Parties provide personal data to one another based 
on this Agreement, the  provisions of the  Convention for the  Protection of Individuals with regard to Automatic 
Processing of Personal Data (signed in Strasbourg on the 28th of January 1981) and its Additional Protocol (signed in 
Strasbourg on the 8th of November 2001) shall be applied.

Article 12 
Settlement of dispute
Any dispute that may arise from the  interpretation or application of this Agreement shall be settled by 
the  competent authorities of the  Contracting Parties through negotiations or, if needed, through diplomatic 
channels.

Article 13 
Compensation for damage

 (1) The Contracting Parties shall waive all claims for compensation for damage from the  other Contracting Party in 
case of property or environmental damages caused by a member of the rescue team or an individual expert during 
provision of assistance in accordance with this Agreement, if the Contracting Parties do not agree otherwise.

 (2) The Contracting Parties shall waive all claims for compensation for damage from the  other Contracting Party in 
the case of bodily injury, permanent injuries or in the case of death of a member of rescue teams or an individual 
expert, which occurred during provision of assistance in accordance with this Agreement.

 (3) If a  member of the  rescue team or an individual expert of the  Contracting Party providing assistance causes 
a  damage to a  third person in the  territory of the  state of the  Contracting Party requesting assistance related to 
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provision of assistance in accordance with this Agreement, the Contracting Party requesting assistance shall be held 
responsible for such damage.

 (4) The provisions of the paragraphs 1 to 3 of this Article shall not be applicable to the cases where damage was caused 
intentionally or due to gross negligence.

 (5) The provisions of paragraphs 1 to 4 of this Article shall only be applied to the  damages which occurred during 
implementation of this Agreement in the territory of the state of the Contracting Party requesting assistance.

 (6) The competent authorities of the  Contracting Parties shall closely cooperate in clarification of personal injuries, 
deaths or damages, which occurred in relation with provision of assistance in accordance with this Agreement. For 
that purpose, they shall exchange the necessary information.

 (7) The provisions of this Article shall also be applicable in the case when the state of any of the Contracting Party is 
a transit state and the other of the Contracting Parties is a Contracting Party requesting or providing assistance.

Article 14 
Relation of the Agreement to the other international Agreements

 (1) The provisions of this Agreement shall not affect the commitments of the Contracting Parties envisaged by other 
bilateral or multilateral international agreements.

 (2) This Agreement shall not affect the obligations which may arise from the membership of Hungary in the European 
Union, or the  obligations of Hungary and the  Republic of Serbia that may arise from their membership in 
international organizations.

Article 15 
Entry into force

 (1) This Agreement shall enter into force on the  30th day after the  receipt of the  last notification in which 
the Contracting Parties mutually inform each other on the completion of the internal legal procedures required for 
its entry into force.

 (2) This Agreement shall be concluded for an indefinite period. Each Contracting Party may terminate this Agreement. 
The Agreement shall cease to be effective 3 months after the  date of the  receipt of the  diplomatic note on 
termination by the other Contracting Party.

 (3) The Contracting Parties may amend this Agreement by mutual consent. The amendment of this Agreement shall 
enter into force in accordance with the procedure referred to in paragraph 1 of this Article.

Done at Bucharest, on the 17th day of October, 2013 year, in two original copies, in Hungarian, Serbian and English 
languages, all texts being equally authentic. In case of any dispute, the text in English language shall prevail.

(Signatures)

EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A SZERB KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT 
A KATASZTRÓFÁK ESETÉN TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)
– attól az óhajtól vezérelve, hogy hozzájáruljanak a két állam között fennálló baráti kapcsolatok erősítéséhez és 

szélesítéséhez;
– meggyőződve arról, hogy a  természeti és az  ember által előidézett katasztrófák megelőzése, valamint 

a katasztrófák esetén történő kölcsönös segítségnyújtás céljából történő együttműködés mindkét Szerződő 
Fél érdekében áll

az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk 
Az együttműködés formái

 (1) A jelen Egyezmény értelmében a  Szerződő Felek, hatályos belső jogszabályaikkal összhangban együttműködnek 
a  természeti és ember által előidézett katasztrófák megelőzésében és a  katasztrófák esetén történő kölcsönös 
segítségnyújtásban.
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 (2) Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott Szerződő Felek együttműködése az alábbiakra terjed ki:
– a katasztrófák megelőzése és kezelése érdekében történő kölcsönös segítségnyújtás, a  segítséget kérő 

Szerződő Fél részére technikai felszerelések rendelkezésre bocsátása;
– információcsere katasztrófát előidézhető kockázati forrásokról és azok következményeiről, különös tekintettel 

azokra az esetekre, amelyek hatással lehetnek a másik Szerződő Felek államának területére;
– a katasztrófák okainak megállapítása és a következmények értékelése;
– közös gyakorlatok szervezése és végrehajtása;
– tapasztalatcsere a katasztrófák előrejelzése, megelőzése, értékelése terén, valamint a tudományos, technikai 

és gyakorlati tapasztalatok megosztása;
– konferenciák, tanulmányutak, tudományos programok és szakmai tanfolyamok szervezése, együttműködés 

a Szerződő Felek illetékes Hatóságaival és érdekelt intézményeivel.

2. cikk 
Fogalom-meghatározások
A jelen Egyezmény alkalmazásában a fogalmak jelentése a következő:
a) „Segítséget kérő Szerződő Fél”: az  a  Szerződő Fél, amelynek illetékes hatósága segítség nyújtására kéri 

a másik Szerződő Felet;
b) „Segítséget nyújtó Szerződő Fél”: az a Szerződő Fél, amelynek illetékes hatósága elfogadta a másik Szerződő 

Fél segítségnyújtás iránti kérelmét;
c) „Tranzitország”: az a Szerződő Fél, amelynek területén segítségnyújtás céljából áthaladnak a mentőcsapatok, 

a szakértők, a felszerelés, valamint a segélyszállítmány Harmadik Fél részére;
d) „Katasztrófa”: olyan természeti vagy egyéb veszélyhelyzet vagy esemény, amely méreteinél, intenzitásánál 

vagy váratlanságánál fogva nagyszámú ember egészségét és életét, anyagi javakat és a  környezetet 
veszélyezteti, és amelynek folytonossága nem szüntethető vagy gátolható meg az  illetékes hatóságok, 
a közigazgatás vagy az önkormányzati szervek szokásos napi működésének keretében; kivéve a hadiállapotot 
és a terrorcselekmény által okozott baleseteket;

e) „Mentőcsapat”: a  segítségnyújtáshoz megfelelő felszereléssel és eszközökkel rendelkező képzett személyek 
csoportja, amelyet a segítséget nyújtó Szerződő Fél jelöl ki a segítségnyújtásra;

f ) „Szakértő”: megfelelő felszereléssel és eszközökkel rendelkező személy, aki a  segítségnyújtásban speciális 
tevékenységet fejt ki önállóan, egy csoport tagjaként vagy azzal a mentőcsapattal együttműködve, amelybe 
beosztották;

g) „Felszerelés”: eszközök, szállítóeszközök, egyéni és közös használatra való anyagok és tárgyak, amelyeket 
a mentőcsapatok és a szakértők használnak;

h) „Segélyszállítmány”: élelmiszer, ivóvíz, gyógyszerek és orvosi felszerelések és más eszközök, amelyeket 
térítésmentesen osztanak szét a veszélyeztetett lakosságnak vagy egy katasztrófa áldozatainak a segítséget 
kérő Szerződő Fél államának területén a katasztrófa hatásainak csökkentése érdekében;

i) „Személyes adatok”: Bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó 
információ. Jelen Egyezmény alkalmazásában ezek: a  családi és utónév, születési idő, lakcím, foglalkozásra, 
szakképzettségre, munkahelyre és szükség esetén az egészségi állapotra vonatkozó adatok.

3. cikk 
Illetékes hatóságok

 (1) A Szerződő Felek meghatározzák a  jelen Egyezmény végrehajtására hatáskörrel rendelkező minisztériumaikat, és 
a jelen Egyezmény 1. cikkében meghatározott együttműködési területeken a közvetlen kapcsolat tartására illetékes 
hatóságok
– a magyar Szerződő Fél részéről: a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
– a szerb Szerződő Fél részéről: a BM Veszélyhelyzet-kezelési Részleg.

 (2) E célból a  Szerződő Felek az  illetékes hatóságok, a  kapcsolattartásra kijelölt szervezetek és személyek adataiban 
bekövetkezett változásról tájékoztatják egymást.

4. cikk 
Az együttműködés szereplői
A Szerződő Felek a  jelen Egyezmény céljainak megvalósítása érdekében segítik és ösztönzik a  kölcsönös 
együttműködés minden formáját illetékes hatóságaik, kormányzati és nem-kormányzati szervezeteik között.
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5. cikk 
A segítségnyújtás költségeinek megtérítése
Amennyiben a Szerződő Felek közös megegyezéssel másként nem állapodnak meg, a jelen Egyezmény 1. cikkében 
meghatározott együttműködés és segítségnyújtás ingyenes.

6. cikk 
A segítségséget kérő Szerződő Fél államhatárának átlépése és a területén való tartózkodás

 (1) A Szerződő Felek illetékes hatóságainak meg kell egyezniük a határátlépés helyéről és idejéről, az érkezés és távozás 
módjáról, valamint a  mentőcsapatoknak és a  szakértőknek a  segítséget kérő Szerződő Fél államának területén 
történő ott-tartózkodásának időtartamáról.

 (2) A mentőcsapatok tagjai, valamint a  szakértők segítségnyújtás céljából a  segítséget kérő Szerződő Fél államában 
hatályos jogszabályokban meghatározott feltételek szerint léphetnek be, illetve tartózkodhatnak a segítséget kérő 
Szerződő Fél államának területén.

 (3) A mentőcsapatok tagjai, valamint a szakértők abban az esetben viselhetnek egyenruhát a segítséget kérő Szerződő 
Fél államának területén, ha ez az egyenruha a szokásos felszerelésük részét képezi.

 (4) Ezen cikk (1)–(3) bekezdéseinek rendelkezései akkor is alkalmazandók, ha az egyik Szerződő Fél állama tranzitország, 
a másik Szerződő Fél pedig segítséget kérő vagy segítséget nyújtó Szerződő Fél. A Szerződő Felek illetékes hatóságai 
a  lehető legrövidebb időn belül tájékoztatják egymást a  másik fél tranzitországként történő igénybevételének 
szükségességéről, intézkednek annak lebonyolításáról, illetve ha szükséges, gondoskodnak a  mentőcsapat és 
a szakértők kíséréséről.

 (5) A segítséget kérő Szerződő Fél területén való tartózkodás időtartama alatt a  mentőcsapatok tagjaira és 
a szakértőkre az adott államban hatályos nemzeti jogszabályok az irányadók.

7. cikk 
A felszerelések és a segélyszállítmány behozatala, kivitele és államhatárokon át történő szállítása

 (1) A Szerződő Felek lehetővé teszik a  felszerelések és a segélyszállítmány érintett államok határain keresztül történő 
behozatalát, kivitelét és az államaik határain át történő szállítását. Az államhatár átlépésekor a mentőcsapat vezetője 
vagy a  szakértő a  segítséget kérő Szerződő Fél államának illetékes vámhatóságai részére az  áruk vám elé állítása 
során a  felszerelések, valamint a segélyszállítmányban foglaltak listáját benyújtja a segítséget nyújtó Szerződő Fél 
hivatalos nyelvén és angol nyelven.

 (2) A felszerelések és a  segélyszállítmány behozatala, kivitele, szállítása, vámeljárás alá vonása, valamint a  behozatali 
vám alóli mentesítés az érintett Szerződő Fél államának területén hatályos vámjogszabályok és feltételek szerint és 
illetékességi körében kerül lebonyolításra.

 (3) A mentőcsapatok és a szakértők csak a  felszerelést, a segélyszállítmányt és a saját ellátásukat szolgáló eszközöket 
vihetik be a segítséget kérő Szerződő Fél államának területére.

 (4) Amennyiben a  felszerelést nem használták fel teljes egészében a  segítségnyújtás során, azt – a  hatályos 
vámjogszabályok figyelembe vételével – vissza kell szállítani a segítséget nyújtó Szerződő Fél államának területére. 
Amennyiben a  felszerelés humanitárius segélyként a  segítséget kérő Szerződő Fél területén marad, a  felszerelés 
típusára, mennyiségére és területi elhelyezkedésére vonatkozó információt el kell juttatni a  segítséget kérő 
Szerződő Fél illetékes hatóságának, amely ezt követően tájékoztatja erről a segítséget kérő Szerződő Fél államának 
illetékes vámhatóságát.

 (5) A segítséget kérő Szerződő Fél lehetővé teszi a mentőcsapatok és a szakértők felszerelésének szennyeződéstől való 
mentesítését. Amennyiben ez  nem lehetséges, a  felszerelés a  segítséget kérő Szerződő Fél államának területén 
hagyható.

 (6) Kábítószereket és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek csak a szükséges orvosi segítségnyújtás céljából 
vihetők be a  segítséget kérő Szerződő Fél államának területére, és kizárólag képzett egészségügyi személyzet 
felügyelete alatt és a  segítséget nyújtó Szerződő Fél államának nemzeti jogszabályai szerint használhatók fel. 
A mentőcsapat vezetője mindkét Szerződő Fél államának illetékes vámhatóságai részére benyújtja a kábítószereket 
és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek listáját, a  nevek és mennyiségek feltüntetésével. A  segítséget 
nyújtó Szerződő Fél tájékoztatja a  segítséget kérő Szerződő Felet a  kábítószereket és pszichotróp anyagokat 
tartalmazó gyógyszerek felhasználásáról. A  kábítószereket és pszichotróp anyagokat tartalmazó megmaradt 
gyógyszereket vissza kell szállítani a segítséget nyújtó Szerződő Fél államának területére a segítséget kérő Szerződő 
Fél vámhatóságának felügyelete mellett a  gyógyszerek nevét és mennyiségét tartalmazó dokumentáció alapján. 
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Ez  az  áruforgalom nem tekintendő exportnak illetve importnak a  Szerződő Feleket kötelező, kábítószerekre és 
pszichotróp anyagokra vonatkozó nemzetközi szerződések alapján.

 (7) A mentőcsapatok és szakértők által használt járművek, és a  felszerelés és segélyszállítmány szállítását biztosító 
járművek részére nem kötelező a nemzetközi közúti szállításra vonatkozó engedélyeztetés.

 (8) Ezen cikk (1)–(7) bekezdéseinek rendelkezései akkor is alkalmazandók, ha az egyik Szerződő Fél állama tranzitország, 
a másik Szerződő Fél pedig segítséget kérő vagy segítséget nyújtó Szerződő Fél.

8. cikk 
Segítségnyújtásra irányuló megkeresés

 (1) A segítségnyújtásra a segítségnyújtást kérő Szerződő Fél megkeresése alapján, a Szerződő Felek államainak nemzeti, 
hatályos jogszabályai szerint kerül sor.

 (2) A segítséget kérő Szerződő Fél tájékoztatást ad a segítséget nyújtó Fél részére a katasztrófa jellegéről, kiterjedéséről, 
már bekövetkezett és várható következményeiről, az igényelt segítség jellegéről és formájáról.

 (3) A segítséget nyújtó Szerződő Fél késedelem nélkül tájékoztatja a  másik Szerződő Felet válaszáról, valamint 
segítségnyújtási lehetőségeiről.

9. cikk 
Segítségnyújtás

 (1) A műveleteket minden esetben a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes hatósága irányítja.
 (2) A segítséget nyújtó Szerződő Fél felszereléseinek felhasználási módjáról a  Szerződő Felek illetékes hatóságai 

megállapodnak.
 (3) A segítséget kérő Szerződő Fél illetékes hatósága a  segítséget nyújtó Szerződő Fél mentőcsapatait kizárólag 

a mentőcsapat vezetőjén keresztül irányíthatja.

10. cikk 
Légi- és vízi járművek alkalmazása

 (1) A mentőcsapatok és a szakértők, a felszereléseik és a segélyszállítmány szállítására, valamint a jelen Egyezményben 
foglaltak szerinti mentési műveletek végrehajtására igénybe vehetők légi- és vízi járművek.

 (2) A légi- és vízi járművek használatáról értesíteni szükséges a  segítséget kérő Szerződő Fél illetékes hatóságát, 
megadva a  légi jármű típusát és lajstromjelét, a  vízi jármű típusát, nevét illetve jelzését, vagy lajstromjelét, 
a személyzet és a rakomány adatait, a leszálló légijármű, illetve a kikötő vízi jármű érkezésének időpontját, várható 
útvonalát, érkezésének helyét, benyújtva a  légijármű repülési tervét, összhangban a  Szerződő Felek államának 
nemzeti jogszabályaival.

 (3) A jelen Egyezmény rendelkezéseit kell alkalmazni a légi- és a vízi jármű személyzetére is.
 (4) A jelen Egyezményben foglalt célokra állami légijárművek csak a  segítséget kérő Szerződő Fél határozott 

beleegyezésével használhatók fel.

11. cikk 
Információk bizalmas kezelése

 (1) A jelen Egyezmény alapján végzett tevékenység során szerzett információk harmadik félnek csak a Szerződő Felek 
előzetes hozzájárulása alapján adhatók át, és csak akkor hozhatók nyilvánosságra, ha erről a Szerződő Felek illetékes 
hatóságai előzetesen írásban hozzájárulásukat adták.

 (2) Abban az  esetben, ha a  Szerződő Felek illetékes hatóságai a  jelen Egyezmény alapján személyes adatokat adnak 
át egymásnak, az  egyének védelméről a  személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 
28. napján aláírt Egyezmény, valamint a  Strasbourgban, 2001. november 8-án aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyve 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. cikk 
Viták rendezése
A jelen Egyezmény értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő esetleges vitákat a Szerződő Felek illetékes hatóságai 
tárgyalások útján, szükség esetén diplomáciai úton rendezik.

13. cikk 
Kártérítés

 (1) A Szerződő Felek lemondanak minden, a  mentőcsapat tagja vagy a  szakértő által a  jelen Megállapodás szerinti 
segítségnyújtás során okozott vagyoni és környezeti kár megtérítésének a  másik Szerződő Féltől történő 
követeléséről, amennyiben a Szerződő Felek nem állapodnak meg másként.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	198.	szám	 83125

 (2) A Szerződő Felek lemondanak minden, a  jelen Szerződés alapján történt segítségnyújtás során okozott sérülés, 
maradandó sérülés vagy a mentőcsapat tagjának vagy a szakértőnek a halála esetén a kár megtérítésének a másik 
Szerződő Féltől történő követeléséről.

 (3) Amennyiben a  segítséget nyújtó Szerződő Fél mentőcsapatának tagja vagy szakértője harmadik személynek 
okoz kárt a  jelen Egyezmény alapján folytatott segítségnyújtással összefüggésben a  segítséget kérő Szerződő Fél 
államának területén, az ilyen kár megtérítéséért a segítséget kérő Szerződő Fél felel.

 (4) Ezen cikk (1)–(3) rendelkezései nem vonatkoznak az  olyan esetekre, amikor a  kárt szándékosan vagy súlyos 
gondatlansággal okozták.

 (5) Ezen cikk (1)–(4)  bekezdéseinek rendelkezései csak a  jelen Egyezmény végrehajtása során a  segítséget kérő 
Szerződő Fél államának területén okozott károkra vonatkoznak.

 (6) A Szerződő Felek illetékes hatóságai szorosan együttműködnek a  jelen Egyezmény szerinti segítségnyújtás során 
bekövetkezett személyi sérülések, halálesetek és károk kivizsgálásában. Ebből a  célból megosztják egymással 
a szükséges információkat.

 (7) Ezen cikk rendelkezései akkor is alkalmazandók, ha az egyik Szerződő Fél állama tranzitország, a másik Szerződő Fél 
pedig segítséget kérő vagy segítséget nyújtó Szerződő Fél.

14. cikk 
Az Egyezmény más nemzetközi Egyezményekhez való viszonya

 (1) A jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik a  Szerződő Felek egyéb két- vagy többoldalú nemzetközi 
szerződésekben szereplő kötelezettségvállalásait.

 (2) A jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából, 
vagy Magyarország és a Szerb Köztársaság nemzetközi szervezetekben való tagságából fakadnak.

15. cikk 
Hatálybalépés

 (1) A jelen Egyezmény azon utolsó értesítés kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek 
kölcsönösen tájékoztatják egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárások befejeződéséről.

 (2) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól. Bármelyik Szerződő Fél felmondhatja a jelen Egyezményt. Az Egyezmény 
a  felmondásról szóló diplomáciai jegyzéknek a  másik Szerződő Fél általi kézhezvételét követő három (3) hónap 
elteltével veszti hatályát.

 (3) A Szerződő Felek a jelen Egyezményt közös megegyezéssel módosíthatják. A jelen Egyezmény módosításai a jelen 
cikk (1) bekezdésében meghatározott eljárás szerint lépnek hatályba.

Készült Bukarestben, 2013. év október hónap 17. napján, két eredeti példányban, magyar, szerb és angol nyelven, 
valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

4. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) Az Egyezmény, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter 

gondoskodik.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2013. évi CXCVIII.  törvény
a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő  
és egyes további törvények módosításáról*

1. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 
24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróság, az ügyészség és a nemzetbiztonsági szolgálatok a feladataik ellátása érdekében – a rájuk vonatkozó 
törvényekben meghatározott célok és feltételek teljesülése esetén –, a nyomozó hatóságok, valamint a rendőrség 
bűnüldözési tevékenységük ellátásához, a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv a  katasztrófavédelmi tervezéshez, 
a  szervezett bűnözés elleni koordinációs központ az  utasadatok kockázatelemzéséhez, az  állampolgársági 
ügyekért felelős miniszter és az  állampolgársági ügyekben eljáró szerv a  kérelmező adatainak azonosításához, 
illetve az Országgyűlési Őrség törvényben meghatározott személy- és létesítményvédelmi feladatainak ellátásához 
e törvény felhatalmazása alapján a nyilvántartásba felvett adatok teljes körének [17. § (2) bekezdés d) pont], továbbá 
a  szabálysértési hatóság a  szabálysértési eljárás, a  rendőrség a  szabálysértési eljárásról szóló törvény szerinti 
előkészítő eljárás lefolytatásához a nyilvántartásba felvett meghatározott adatok [11. § (1) bekezdés a)–h), l), m) és 
p) pont] igénylésére jogosultak.”

 (2) Az Nytv. 28/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  bíróság, a  nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása érdekében – a  rájuk vonatkozó törvényekben 
meghatározott célok és feltételek teljesülése esetén –, a nyomozó hatóságok és az ügyészség a bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és büntetőeljárás lefolytatása, valamint a  szervezett bűnözés elleni koordinációs központ 
az utasadatok kockázatelemzése céljából a címnyilvántartásba felvett adatok teljes körének igénylésére jogosultak.”

2. § (1) A  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a  továbbiakban: Rtv.) 100.  § (1)  bekezdés n)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„n) megállapítsa a  segélyhívásokat fogadó szerv hatáskörét, feladatait, feladatai ellátásának részletes szabályait, 
továbbá kijelölje azon szerveket, szervezeteket, gazdasági társaságokat, amelyek együttműködésre kötelezettek 
a segélyhívásokat fogadó szervvel vagy a készenléti szervekkel és megállapítsa ezen együttműködés rendjét.”

 (2) Hatályát veszti az Rtv. 6/A. § (4) bekezdésében az „országgyűlési képviselő,” szövegrész.

3. § (1) A  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a  továbbiakban: Lt.) „A légi jármű lajstrom” alcíme a  következő 
15/A. §-sal egészül ki:
„15/A.  § A  légiközlekedési hatóság által vezetett lajstromból a  szervezett bűnözés elleni koordinációs központ 
törvényben meghatározott, a  szervezett bűnözés elleni fellépés céljából gyűjtött adatok gyűjtésének, 
felhasználásának és ellenőrzésének koordinációjával összefüggő feladatai ellátása érdekében az  adatkezelés 
céljának megjelölésével, egyedi adatigényléssel adatot kérhet.”

 (2)  Az Lt. „A légi jármű nyilvántartás” alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A.  § A  légiközlekedési hatóság által vezetett lajstromozásra nem kötelezett polgári légi járművekről vezetett 
nyilvántartásból a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ törvényben meghatározott, a szervezett bűnözés 
elleni fellépés céljából gyűjtött adatok gyűjtésének, felhasználásának és ellenőrzésének koordinációjával összefüggő 
feladatai ellátása érdekében az adatkezelés céljának megjelölésével, egyedi adatigényléssel adatot kérhet.”

 (3)  Az Lt. „A személyszállítást végző légifuvarozókra vonatkozó adatkezelési és adatszolgáltatási rendelkezések” alcíme 
a következő 27/C. §-sal egészül ki:
„27/C.  § (1) A  légi közlekedés és az  utasok védelmének biztosítása céljából a  személyszállítást végző légifuvarozó 
az  utas vagy megbízottja, illetve a  személyszállítást végző légifuvarozó megbízásából jegyértékesítést végző 
szolgáltató adatszolgáltatása alapján, schengeni határátlépési államon kívülről Magyarország területére, mint cél 
vagy tranzitállomásra utazó, valamint Magyarország területéről schengeni határátlépési államon kívülre induló 
utasnak az alábbi adatait kezelheti:

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 11-i ülésnapján fogadta el.
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a) a családi és utóneve,
b) a neme,
c) a járat száma,
d) a járat indulási és érkezési ideje,
e) az indulási, a tranzit- és a célállomás,
f ) a nyilvántartási helymeghatározó kód (rekord lokátor),
g) a jegykiállítás időpontja,
h) az utassal együtt utazók neve és az utazók száma,
i) az  utas által közölt kapcsolattartási adatok, különösen az  utas és a  vele utazók lakó- és tartózkodási helyének 
címei, telefonszámaik, e-mail címeik,
j) a  hitelkártyával vagy bankszámlával kapcsolatos, az  utazási tranzakcióhoz nem kötődő tranzakciós adatok 
kivételével valamennyi rendelkezésre álló fizetési vagy számlázási információ,
k) a repülőjegyre vonatkozó adatok, így különösen az azt kibocsátó légitársaság neve és a repülőjegy sorszáma,
l) az utazás körülményeire vonatkozó adatok, valamint
m) az a)–l) pontban felsorolt adatok módosításai.
(2) Az utas az (1) bekezdésben meghatározott adatoknak a személyszállítást végző légifuvarozó által meghatározott 
körét köteles a személyszállítást végző légifuvarozó számára hozzáférhetővé tenni.
(3) A személyszállítást végző légifuvarozó a légi jármű indulását megelőző 345. naptól
a) az  (1)  bekezdés a), e), és j)  pontjában meghatározott adatok tekintetében – ha az  utas ettől eltérő időtartamú 
adatkezeléshez nem járult kifejezetten hozzá – a  légi jármű utolsó célállomáshelyére történő beérkezésétől 
számított 60 napig,
b) az  (1)  bekezdés b)–d), f )–i) és k)–m)  pontjában meghatározott adatokat a  légi jármű utolsó célállomáshelyére 
történő beérkezésétől számított 24 óráig
kezelheti.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok – a foglaló kezdeményezése alapján – mindaddig megváltoztathatók, 
amíg az érintett járatra történő utasfelvételi eljárás be nem fejeződik.
(5) A személyszállítást végző légifuvarozó köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatok közül a rendelkezésére 
álló adatokat az  utasfelvételi eljárás befejezését követően haladéktalanul továbbítani a  szervezett bűnözés elleni 
koordinációs központnak vagy az e szerv által kijelölt adatfeldolgozónak.
(6) A  személyszállítást végző légifuvarozó köteles az  utasokat az  adatok felvételével egyidejűleg tájékoztatni 
az  adatok átadásáról, kezelőjéről és az  esetleges adatfeldolgozóról, valamint az  utasról kezelt adatokról való 
tájékozódás és az  adatok helyesbítésének jogáról, továbbá arról, hogy adatait mely szervnek és milyen célból 
továbbíthatja.”

4. § (1) Az  Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a  Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében 
megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény (a továbbiakban: NEBEKtv.) 3. §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerinti eljárás olyan késedelemmel jár, amely az  együttműködés sikerét 
veszélyezteti, úgy a  magyar együttműködő szerv közvetlenül veszi fel a  kapcsolatot a  nemzetközi bűnügyi 
együttműködés céljából létrehozott szervezettel és nemzeti egységeivel azzal, hogy a  kapcsolatfelvételről és 
a megkeresésről az érintett magyar együttműködő szerv 48 órán belül tájékoztatja a NEBEK-et.”

 (2) A NEBEKtv. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A magyar együttműködő szerv köteles a NEBEK által készített bűnügyi elemzések és statisztikák elkészítéséhez 
szükséges, személyazonosításra alkalmatlan statisztikai adatokat szolgáltatni, valamint közreműködni a  bűnügyi 
elemzések és statisztikák elkészítésében.”

 (3) A  NEBEKtv. 3.  § (5)  bekezdésében a  „Vám- és Pénzügyőrség (a  továbbiakban: magyar együttműködő szerv)” 
szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg lép.

5. § (1) Hatályát veszti a NEBEKtv. 17. §-a.
 (2) Hatályát veszti a  Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ jogállásáról, részletes feladat- és hatásköréről, 

valamint a  magyar bűnüldöző hatóságok és az  Európai Rendőrségi Hivatal közötti nemzetközi együttműködésről 
szóló 4/2002. (I. 30.) BM–PM együttes rendelet.
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6. §  A szervezett bűnözés, valamint az  azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az  ehhez 
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Szbtv.) 4. §-a a következő v) és 
x) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„v) utasadat: a  légiközlekedésről szóló törvényben meghatározott, az  utastól vagy megbízottjától, illetve 
a személyszállítást végző légifuvarozó megbízásából jegyértékesítést végző szolgáltatótól származó adat;
x) utasadat szolgáltatója: a v) pontban meghatározott adatot a terrorizmus és a szervezett bűnözés megelőzésének, 
megszakításának, felderítésének elősegítése céljából törvény szerint átadó személyszállítást végző légifuvarozó.”

7. §  Az Szbtv. 4/A. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A szervezett bűnözés megelőzésének, megszakításának, felderítésének elősegítése céljából a  szervezett bűnözés 
elleni fellépés céljából gyűjtött adatok gyűjtésének, felhasználásának és ellenőrzésének koordinációjáért felelős szerv 
(a továbbiakban: szervezett bűnözés elleni koordinációs központ)]
„h) ellátja az utasadat-információs egység feladatait.”

8. §  Az Szbtv. 4/F. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  szervezett bűnözés elleni koordinációs központ az  (1)–(3)  bekezdés szerint továbbított adatok 
vonatkozásában az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény szerinti 
adattovábbítási nyilvántartást vezet, amelyben lévő adatokat tíz évig köteles megőrizni.”

9. §  Az Szbtv. a 4/H. §-t követően a következő alcímmel és 4/I. §-sal egészül ki:
„Utasadattal összefüggő adatkezelés
4/I.  § (1) A  szervezett bűnözés elleni koordinációs központ a  4/A.  § (1)  bekezdés h)  pontjában meghatározott 
feladatkörében az  utasadat szolgáltatójától átveszi és kezeli az  utasadatokat. Az  utasadatok átvételének és 
kezelésének a célja a szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekmények felderítésének és nyomozásának, illetve 
a nemzetbiztonságot veszélyeztető törekvések és tevékenységek elhárításának az elősegítése.
(2) Az  utasadat szolgáltatója a  szervezett bűnözés elleni koordinációs központ által meghatározott elektronikus 
formátumban és módon adja át az utas-adatot.
(3) A  szervezett bűnözés elleni koordinációs központ a  4/A.  § (1)  bekezdés h)  pontjában meghatározott 
feladatkörében
a) az  utasadat szolgáltatója által szolgáltatott utasadatokat összeveti a  4/B.  § (1)  bekezdése, valamint a  4/C.  § 
(1) bekezdése alapján általa kezelt adatokkal,
b) az utasadatok tekintetében szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekményekre, illetve a nemzetbiztonságot 
veszélyeztető törekvésekre és tevékenységekre utaló információk gyűjtése érdekében elemző-értékelő tevékenység 
keretében kockázatelemzést végez, és
c) az átvett utasadatokról nyilvántartást vezet.
(4) A szervezett bűnözés elleni koordinációs központ a  (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladata ellátása 
érdekében a törvényben meghatározott esetekben más állami szervektől személyes adatokat vehet át.
(5) Ha a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ az utasadat-információs feladatai során az elemző-értékelő 
tevékenység keretében a  szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekmény elkövetésének lehetséges gyanúját 
vagy a  nemzetbiztonságot veszélyeztető lehetséges kockázatot állapít meg, a  szervezett bűnözéssel összefüggő 
bűncselekmény felderítésére, nyomozására vagy a  nemzetbiztonságot veszélyeztető törekvés, tevékenység 
elhárítására hatáskörrel rendelkező szervet az utasadat átadásával egyidejűleg értesíti.
(6) A szervezett bűnözés elleni koordinációs központ az átvett utasadatot a szervezett bűnözés elleni koordinációs 
központhoz érkezést követő öt évig kezeli.
(7) Az  utasadat szolgáltatója által szolgáltatott utasadatot a  szervezett bűnözés elleni koordinációs központhoz 
érkezést követő 30 nap elteltével személyazonosításra alkalmatlanná kell tenni. A  személyazonosításra való 
újbóli alkalmassá tételt kizárólag a  szervezett bűnözés elleni koordinációs központ vezetője rendelheti el, abban 
az  esetben, ha a  nemzetbiztonságot vagy az  ország függetlenségét súlyosan veszélyeztető esemény, illetve ötévi 
vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűntett elkövetésére vagy ilyen bűntett előkészületére utaló 
gyanú ezt szükségessé teszi.
(8) A  szervezett bűnözés elleni koordinációs központ a  (7)  bekezdés szerinti egyedi engedély alapján ismét 
személyazonosításra alkalmassá tett adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:
a) a személyazonosításra való újbóli alkalmassá tétel rövid indokolását,
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b) a személyazonosításra való újbóli alkalmassá tétel időpontját,
c) az érintett adatok körét és
d) azt, hogy mely szerv kérésére került sor a személyazonosításra való újbóli alkalmassá tételre.
(9) A (8) bekezdésben meghatározott adatokat az ismét személyazonosításra alkalmassá tett utas-adatokkal azonos 
ideig kell megőrizni, az utasadatokkal egyidejűleg törölni kell.
(10) A  szervezett bűnözés elleni koordinációs központ az  Európai Unió tagállamai, valamint az  Európai Unió 
jogi aktusával létrehozott nemzetközi szervezetek és adatkezelési rendszerek részére bűnüldözési vagy 
nemzetbiztonsági célból az  Európai Unió jogi aktusa, illetve két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés alapján 
az  ott meghatározott adatkörben és időtartamban továbbíthatja az  általa kezelt utasadatot vagy vehet át 
utasadatokat.
(11) A  szervezett bűnözés elleni koordinációs központ harmadik országtól bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági 
célból nemzetközi szerződés alapján az  ott meghatározott adatkörben vehet át utasadatot. A  szervezett bűnözés 
elleni koordinációs központ harmadik ország részére bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági célból nemzetközi 
szerződés alapján az  ott meghatározott adatkörben és időtartamban továbbíthatja az  általa kezelt utasadatot, 
feltéve hogy a  harmadik ország átvevő hatóságának a  feladata bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása.”

10. §  Az Szbtv.
a) 4/A.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a  „Vám- és Pénzügyőrség” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal”,
b) a 4/G. § (2) bekezdés a) pontjában az „a törvény 4/C. §-ának (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 4/C. § 

(3) bekezdésében és 4/I. § (6) bekezdésében”
szöveg lép.

11. § (1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
(a továbbiakban: SzVMt.) 6. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet nem végezhet:)
„b) akit
ba) a  2013. június 30-ig hatályban volt, a  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a  továbbiakban: 
1978. évi IV. törvény) szerinti állam elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény X. fejezet), emberiség elleni 
bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), személy elleni bűncselekmény [1978. évi IV. törvény 166–168. §, 
170.  § (2)–(6)  bekezdés, 171.  §, 174.  §, 174/A.  §, 174/B.  §, 174/C.  §, 175.  §, 175/A.  §, 175/B.  §, 176.  § (2)  bekezdés 
b)  pont és (3)–(4)  bekezdés], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [1978. évi IV. törvény 197. és 198.  §, 
207.  § (3)  bekezdés b)  pont], hivatali bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy 
elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. fejezet V. cím), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218.  §), 
közveszélyokozás [1978. évi IV. törvény 259.  § (1)–(3)  bekezdés], közérdekű üzem működésének megzavarása 
(1978. évi IV. törvény 260.  §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261.  §), nemzetközi gazdasági tilalom 
megszegése (1978. évi IV. törvény 261/A.  §), légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges 
áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262.  §), visszaélés robbanóanyaggal vagy 
robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A. §), 
visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 
263/B.  §), bűnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C.  §), visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi 
IV. törvény 264.  §), visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével (1978. évi IV. törvény 264/A.  §), visszaélés 
atomenergia alkalmazásával (1978. évi IV. törvény 264/B. §), visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel 
(1978. évi IV. törvény 264/C.  §), tiltott állatviadal szervezése (1978. évi IV. törvény 266/A.  §), állatkínzás (1978. évi  
IV. törvény 266/B. §), garázdaság (1978. évi IV. törvény 271. §), önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §), visszaélés 
kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282–282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A. §), 
visszaélés új pszichoaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 283/B. §), vagyon elleni szándékos bűncselekmény (1978. 
évi IV. törvény 316–324. §, 326. §, 327. §) vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen 
elkövetett esetei [1978. évi IV. törvény 343. § (2) bekezdés a) pont és (4)–(5) bekezdés, valamint 1978. évi IV. törvény 
355. § (2) bekezdés a) pont] alapján,
bb) a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a  továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség elleni 
bűncselekmény (Btk. XIII. Fejezet), háborús bűncselekmény (Btk. XIV. Fejezet), emberölés (Btk. 160.  §), erős 
felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161.  §), öngyilkosságban közreműködés (Btk. 162.  §), testi sértés [Btk. 



83130	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	198.	szám	

164. § (3)–(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. §), kábítószer-kereskedelem (Btk. 
176–177.  §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–179.  §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181.  §), kábítószer készítésének 
elősegítése (Btk. 182.  §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183.  §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk. 
184.  §), emberrablás (Btk. 190.  §), emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191.  §), emberkereskedelem 
(Btk. 192. §), személyi szabadság megsértése (Btk. 194. §), kényszerítés (Btk. 195. §), szexuális erőszak (Btk. 197. §), 
kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés c) pont], a lelkiismereti és vallásszabadság megsértése (Btk. 215. §), közösség tagja 
elleni erőszak (Btk. 216.  §), az  egyesülési, a  gyülekezési szabadság, valamint a  választási gyűlésen való részvétel 
jogának megsértése (Btk. 217. §), magánlaksértés [Btk. 221. § (2) bekezdés b) pont és (3)–(4) bekezdés], állatkínzás 
(Btk. 244. §), orvvadászat (Btk. 245. §), orvhalászat (Btk. 246. §), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 247. §), radioaktív 
anyaggal visszaélés (Btk. 250.  §), nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés (Btk. 251.  §), atomenergia 
alkalmazásával visszaélés (Btk. 252.  §), állam elleni bűncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet), hivatali bűncselekmény 
(Btk. XXVIII. Fejezet), hivatalos személy elleni bűncselekmény (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény (Btk. 
314–316.  §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317.  §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318.  §), 
jármű hatalomba kerítése (Btk. 320.  §), bűnszervezetben részvétel (Btk. 321.  §), közveszély okozása [Btk. 322.  §  
(1)–(3) bekezdés], közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 323. §), robbanóanyaggal vagy robbantószerrel 
visszaélés (Btk. 324. §), lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés (Btk. 325. §), nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel 
visszaélés (Btk. 326.  §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327.  §), nemzetközi gazdasági tilalom 
megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 
329.  §), kettős felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330.  §), garázdaság (Btk. 339.  §), embercsempészés (Btk. 
353.  §), vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (Btk. XXXV. Fejezet), lopás (Btk. 370.  §), rongálás (Btk. 371.  §), 
sikkasztás (Btk. 372.  §), csalás (Btk. 373.  §), hűtlen kezelés (Btk. 376.  §), hanyag kezelés (Btk. 377.  §), orgazdaság 
(Btk. 379.  §), jármű önkényes elvétele (Btk. 380.  §), vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak 
fegyveresen elkövetett esetei [Btk. 434. § (2) bekezdés a) pont és (3)–(4) bekezdés, valamint Btk. 445. § (2) bekezdés 
a) pont] alapján, vagy
bc) olyan bűntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el,
elítéltek, és a (4) bekezdésben meghatározott időtartam még nem telt el;”

 (2) Az SzVMt. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) E  törvény hatálya alá tartozó tevékenységet nem végezhet, akivel szemben a  (3)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott
a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,
aa) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
b) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a  mentesítés 
beálltától számított három évig.”

 (3) Az SzVMt. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A nyilvántartásból adattovábbításra irányuló kérelmet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – teljesíteni nem 
lehet.”

 (4) Az SzVMt. 31. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A rögzített kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított harminc 
nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, ha a rögzítésre)
„d) a veszélyes anyagok őrzése”
(érdekében kerül sor.)

12. § (1) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi  
I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 2. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„f ) száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum: a Közösségi 
Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(a továbbiakban: Vízumkódex) 2. cikk 2. pontjában meghatározott engedély.”

 (2) Az Szmtv. II. Fejezetének a címét követő alcím helyébe a következő alcím lép:
(A BEUTAZÁS, VALAMINT A TARTÓZKODÁS JOGA)
„A beutazás, valamint a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodás joga”
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 (3) Az Szmtv. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  EGT-állampolgárt, illetve a  magyar állampolgárt kísérő vagy Magyarország területén tartózkodó 
EGT-állampolgárhoz, illetve magyar állampolgárhoz csatlakozó harmadik ország állampolgárságával rendelkező 
családtag olyan érvényes úti okmánnyal, amelynek érvényessége legalább három hónappal meghaladja a tervezett 
távozása időpontját és a megelőző tíz éven belül bocsátották ki, valamint – amennyiben közvetlenül alkalmazandó 
európai közösségi jogi aktus vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – érvényes száznyolcvan napon 
belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett (a  továbbiakban: kilencven napot meg nem haladó, tervezett) 
tartózkodásra jogosító vízummal jogosult beutazni Magyarország területére.”

 (4) Az Szmtv. 3. § (3) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Olyan érvényes úti okmánnyal, amelynek érvényessége legalább három hónappal meghaladja a  tervezett 
távozása időpontját és a megelőző tíz éven belül bocsátották ki, valamint – amennyiben közvetlenül alkalmazandó 
európai közösségi jogi aktus vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – érvényes kilencven napot meg 
nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízummal családtagként jogosult beutazni Magyarország területére 
az a harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy is, aki”

 (5) Az Szmtv. 81. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az eljáró hatóság a 75. § (1) bekezdésében meghatározott résznyilvántartásokból a szervezett bűnözés elleni 
koordinációs központnak az utasadatok kockázatelemzéséhez szolgáltathat adatot.”

 (6) Az Szmtv. 129. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„h) a  személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (továbbiakban: Schengeni 
határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a  Schengeni 
Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/
EK tanácsi rendelet, az 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról szóló, 2013. június 26-i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

 (7) Az Szmtv. 3. § (6)–(7) bekezdésében, 4. §-ában, 5. §-ában, 20. § (1)–(1a) és (3) bekezdésében, 65. § (1) bekezdésében, 
73.  § (1)  bekezdésében, 75.  § (1)  bekezdés g)  pontjában, 76/B.  § (1)  bekezdésében, 86.  § (6)  bekezdés a) és 
b)  pontjában a  „három hónapot meg nem haladó” szövegrész helyébe a  „kilencven napot meg nem haladó, 
tervezett” szöveg lép.

 (8) Az Szmtv. 6. §-t megelőző alcímben, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1)–(3) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 21. §-t 
megelőző alcímében, 21.  § (1)  bekezdésében, 22.  §-t megelőző alcímében, 22.  § (1)  bekezdésében, 29.  §-ában 
a „három hónapot meghaladó” szövegrész helyébe a „száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó” szöveg 
lép.

13. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a  továbbiakban: 
Harmtv.) 2. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„m) száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum: a  Közösségi 
Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(a továbbiakban: Vízumkódex) 2. cikk 2. pontjában meghatározott engedély;”

 (2) A Harmtv. II. Fejezete címe helyébe a következő cím lép:
„A száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodás szabályai”

 (3) A Harmtv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  harmadik országbeli állampolgár az  első beutazástól számított száznyolcvan napon belül kilencven napot 
meg nem haladó, tervezett (a  továbbiakban: kilencven napot meg nem haladó, tervezett) tartózkodás céljából 
a  személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) 
létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a  továbbiakban: 
Schengeni határ-ellenőrzési kódex) foglalt feltételek szerint utazhat be Magyarország területére.”

 (4) A Harmtv. 35. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés e)  pontja alapján előterjesztett nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárásban  
– a törvényben meghatározott személyes megjelenési kötelezettség kivételével – a jogi képviselet kötelező.”
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 (5) A Harmtv. 37. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A letelepedési, nemzeti letelepedési vagy a bevándorlási engedélyt az idegenrendészeti hatóság visszavonhatja, ha)
„c) a  harmadik országbeli állampolgár Magyarország területét hat hónapnál hosszabb ideig elhagyta, kivéve, ha 
a nemzeti letelepedése a 35. § (1) bekezdés e) pontja alapján került engedélyezésre.”

 (6) A Harmtv. 106. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  idegenrendészeti hatóság az  idegenrendészeti résznyilvántartásokból a  szervezett bűnözés elleni 
koordinációs központnak az utasadatok kockázatelemzéséhez továbbíthat adatot.”

 (7) A Harmtv. 120. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„k) a  személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (a továbbiakban: Schengeni 
határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a  Schengeni 
Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/
EK tanácsi rendelet, az 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról szóló, 2013. június 26-i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

 (8) Hatályát veszti a Harmtv. 120. § (2) bekezdés i) pontjában a „valamint” szövegrész.

14. § (1) A  Harmtv. 6.  § (2)  bekezdésében és 8.  §-át megelőző alcímben a „Három hónapot meg nem haladó” szövegrész 
helyébe a „A kilencven napot meg nem haladó, tervezett” szöveg lép.

 (2) A Harmtv. 7. §-ában, 7/A. §-ában, 8. §-ában, 9. § (1)–(4) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 40. § (1) bekezdés 
nyitó szövegrészében, 69.  § (1)  bekezdésében, 74.  § nyitó szövegrészében, valamint 111.  § (6)  bekezdés a) és 
b)  pontjában a  „három hónapot meg nem haladó” szövegrész helyébe a  „kilencven napot meg nem haladó, 
tervezett” szöveg lép.

 (3) A  Harmtv. III. Fejezetének címében, 13.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 13.  § (1)  bekezdés b)  pont 
ba)  alpontjában, 14.  §-t megelőző alcímében, 14.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában, 14.  § (2)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 16.  § (2)  bekezdésében, 19.  §-t megelőző alcímében, 31.  § (2)  bekezdésében és 74.  § nyitó 
szövegrészében a „három hónapot meghaladó” szövegrész helyébe a „száznyolcvan napon belül kilencven napot 
meghaladó” szöveg lép.

 (4) A Harmtv. 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Három hónapot 
meghaladó” szövegrész helyébe a „Száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó” szöveg lép.

 (5) A Harmtv. 106. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdésben” szöveg lép.

15. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) a következő VI/A. Fejezettel egészül ki:
„VI/A. Fejezet
A NEMZETKÖZI VÉDELEMBEN RÉSZESÍTETT SZEMÉLY TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE
32/C.  § (1) A  menekült vagy oltalmazott társadalmi beilleszkedésének elősegítését a  menekültügyi hatóság  
– a  menekült vagy az  oltalmazott lakóhelye szerinti települési önkormányzat a  családsegítést nyújtó szolgáltató, 
vagy intézmény (a  továbbiakban: családsegítő szolgálat) közreműködésével – az  e  törvényben meghatározott 
integrációs szerződés és integrációs támogatás formájában biztosítja. A  feladat ellátását részben vagy egészben 
e fejezetben foglalt rendelkezéseknek megfelelően civil szervezet is biztosíthatja.
(2) A menekültügyi hatóság a menekülttel vagy oltalmazottal kérelmére, rászorultsága esetén integrációs szerződést 
köt.
(3) Az integrációs szerződésben meghatározott támogatást a menekültügyi hatóság folyósítja.
(4) Az  integrációs szerződés alapján nyújtandó szolgáltatásokat – a  (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel  – 
a  családsegítő szolgálat biztosítja. Az  integrációs szerződésben foglaltak teljesülésének elősegítése céljából 
a  családsegítő szolgálat szociális gondozót jelöl ki, aki az  integrációs szerződés időtartama alatt az  integrációs 
szerződésben meghatározottak szerint segíti a  menekült vagy az  oltalmazott társadalmi beilleszkedését. 
Az integrációs szerződésben meghatározott feladatok teljesítését a menekültügyi hatóság ellenőrzi.
(5) Az  integrációs szerződés megkötésére irányuló kérelem a  menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerésről 
szóló jogerős határozat keltétől számított 4 hónapon belül terjeszthető elő. Az integrációs szerződés időbeli hatálya 
az elismeréstől számított két évig terjedhet.
(6) Ha a menekült vagy oltalmazott
a) az  (5)  bekezdésben meghatározott határidőig az  integrációs szerződés megkötése érdekében nem nyújt be 
kérelmet,



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	198.	szám	 83133

b) az  integrációs szerződésben megjelölt település területéről az  integrációs szerződés időtartama alatt  
– az e törvényben meghatározott eseteket kivéve – elköltözik, vagy
c) a  számára az  integrációs szerződés alapján nyújtott támogatás folyósítását, illetve szolgáltatások biztosítását 
e törvény alapján megszüntetik,
menekült vagy oltalmazott jogállására tekintettel megállapított támogatásokra a 32/D. § (4) bekezdésében foglalt 
kivételével a továbbiakban nem jogosult.
(7) Az  integrációs szerződés hatálya alatt a  menekült vagy oltalmazott belföldi lakóhelyét csak indokolt esetben 
változtathatja meg, így különösen akkor, ha a lakóhely változtatása
a) munkavállalás,
b) lakhatás biztosítása,
c) családegyesítés, vagy
d) speciális egészségügyi, szociális intézményi ellátás vagy elhelyezés
miatt szükséges.
32/D.  § (1) Az  integrációs szerződés alapján nyújtott támogatás folyósítása, illetve szolgáltatások biztosítása 
felfüggeszthető, ha a menekült vagy oltalmazott
a) legalább 30 napig folyamatosan és önhibájából eredően nem teljesíti az  integrációs szerződésből rá háruló 
kötelezettségeket,
b) vagyonára és jövedelmére vonatkozóan valótlan nyilatkozatot tesz,
c) 30 napot meghaladó fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása szükséges, vagy
d) ellen három év vagy azt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetése miatt 
büntetőeljárás indult.
(2) Az  integrációs szerződés alapján nyújtott támogatás folyósítása, illetve szolgáltatások biztosítása 
megszüntethető, ha
a) az  (1)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott valamely körülmény az  annak vonatkozásában meghatározott 
határidőt követően is fennáll,
b) az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott valamely körülmény miatt a támogatások folyósításának, illetve 
szolgáltatások biztosításának újbóli felfüggesztése válna szükségessé,
c) a menekültet vagy az oltalmazottat szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elítélik, vagy
d) a menekült vagy oltalmazott jogállásáról lemondott vagy azt a menekültügyi hatóság visszavonta.
(3) Az  (1)  bekezdés d)  pontja és a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti körülményeket az  integrációs szerződésben 
foglaltak szerint a közigazgatási szerv felhívására a menekült vagy oltalmazott igazolja.
(4) Az  integrációs szerződés alapján nyújtott támogatás folyósítása, illetve szolgáltatások biztosítása 
felfüggesztésénél, illetve megszüntetésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy az nem veszélyeztetheti a nemzetközi 
védelemben részesített személy családtagjainak helyzetét.
(5) A befogadó állomásról való kiköltözést követően az elismert menekült vagy oltalmazott – rászorultsága esetén – 
az  integrációs szerződés megkötéséig, de legfeljebb hat hónapon keresztül havonta folyósított támogatásra 
jogosult, amelynek mértéke a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege.”

 (2) A Met. 54. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha ugyanaz a  kérelmező azt követően nyújt be kérelmet, hogy korábbi kérelme tárgyában jogerős elutasító, 
illetve megszüntető döntés született, és magyar hatóság vagy bíróság legutóbbi döntésében a  visszaküldés 
tilalmának fennállását nem állapította meg, a külföldit nem illetik meg az 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában foglalt 
jogosultságok.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak nem érintik a jogszabályok alapján biztosított jogosultságokat.”

 (3) A Met. 83. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ujjnyomat-adat rögzítésének és tárolásának célja)
„a) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi 
védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási 
szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az  ujjlenyomatok 
összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a  tagállamok bűnüldöző hatóságai és az  Europol 
által az  Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a  szabadságon, 
a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző 
ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i, 603/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása;”
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 (4) A Met. 85. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„85.  § (1) A  menekült, az  oltalmazott, illetve a  menedékes lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerint 
illetékes járási hivatal és települési önkormányzat – az  e  törvényben és külön jogszabályban meghatározott, 
hatáskörébe tartozó feladatok ellátása céljából – nyilvántartást vezet a  hatáskörébe tartozó támogatásra jogosult 
személy
a) természetes személyazonosító adatairól;
b) lakóhelyéről, tartózkodási helyéről vagy szálláshelyéről;
c) a folyósított támogatás összegéről; valamint
d) a folyósítás időpontjáról, visszatérítendő támogatás esetén a törlesztési határidőről.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás az (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt adatok tekintetében 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(3) A  támogatást folyósító szervek kezelhetik a  járási hivatal és a  települési önkormányzat hatáskörébe tartozó 
támogatásra jogosult személlyel közös háztartásban élő családtagok kereseti és vagyoni viszonyaira vonatkozó 
adatokat, amennyiben a támogatás feltételeinek fennállása ezek alapján állapítható meg.
(4) A  támogatást folyósító szervek kötelesek adatot szolgáltatni a  menekültügyi hatóság, valamint a  (2)  bekezdés 
szerinti adatok igénylésére törvényben feljogosított szervek részére.
(5) A  járási hivatal, a  települési önkormányzat és a  támogatást folyósító szervek az  (1)–(3)  bekezdésben 
meghatározott adatokat a  támogatásra való jogosultság, illetve a  visszafizetési kötelezettség fennállásáig 
kezelhetik.”

 (5) A Met. 87. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  e  fejezetben meghatározott nyilvántartásokból a  szervezett bűnözés elleni koordinációs központ 
az utasadatok kockázatelemzése céljából igényelhet adatot.”

 (6) A Met. 93. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben)
„c) határozza meg az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében 
benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó 
feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i, 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 33. cikke szerinti korai előrejelzésre, készültségre és válságkezelésre vonatkozó rendszer működtetéséhez 
szükséges adatközlésre vonatkozó részletes szabályokat és jelölje ki a felelős hatóságokat;”

 (7) A Met. 95. § (2) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:)
„b) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi 
védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási 
szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az  ujjlenyomatok 
összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a  tagállamok bűnüldöző hatóságai és az  Europol 
által az  Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a  szabadságon, 
a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző 
ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i, 603/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, valamint
c) az  egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a  tagállamok egyikében benyújtott 
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i, 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.”

 (8) Hatályát veszti a Met.
a) 30. § (1) bekezdés a) pontja, valamint
b) 54. § (1) bekezdésében az „– a kérelem írásban történő visszavonásától eltérő okból –” szövegrész.”

16. §  A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 
26.  § (1)  bekezdésében az  „a nemzetbiztonsági szolgálat, a  bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről 
szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően az  EUROPOL,” szövegrész helyébe az „a nemzetbiztonsági szolgálat, 
az utasadatok kockázatelemzését végrehajtó szervezett bűnözés elleni koordinációs központ, a bűnüldöző szervek 
nemzetközi együttműködéséről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően az EUROPOL,” szöveg lép.
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17. §  A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 
szóló 2009. évi XLVII. törvény 68. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel (a  továbbiakban: 
közvetlen hozzáférés) a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni]
„g) a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ az utasadatok kockázatelemzése céljából.”

18. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 76. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[A NAV bűnüldözési célú adatkezelési rendszereiben szereplő adatokról az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, törvényben 
meghatározott feladataik teljesítése érdekében, a cél megjelölésével adatszolgáltatást kérhet:]
„i) a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ az utasadatok kockázatelemzése céljából.”

19. §  A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. 
törvény 10. § (1) bekezdése a következő i) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(A nyilvántartásból közvetlen hozzáféréssel a nyilvántartásban kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni)
„i) a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ az utasadatok kockázatelemzése céljából.”

20. §  Az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi XCIII. törvény 57. § (2) bekezdésének a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2.  § w)  pontját megállapító 
rendelkezése a  „három hónapot meghaladó” szövegrész helyett a  „száznyolcvan napon belül kilencven napot 
meghaladó” szöveggel lép hatályba.

21. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 11. §, valamint a 24. § 2013. december 31-én lép hatályba.
 (3) A 15. § (1)–(4) és (6)–(8) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (4) Az 1. §, a 3. §, a 6–10. §, a 12. § (5) bekezdése, a 13. § (4) bekezdése, a 14. § (5) bekezdése, a 15. § (5) bekezdése, 

valamint a 16–19. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

22. §  E törvény 2. § (1) bekezdése az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

23. §  A 13.  § (1)–(3) és (5)  bekezdése, valamint a  14.  § (1)–(4)  bekezdése a  személyek határátlépésére irányadó 
szabályok közösségi kódexének (a  továbbiakban: Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló  
562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény,  
a  810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az  1683/95/EK tanácsi rendelet, az  539/2001/EK tanácsi 
rendelet, valamint a  767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 
610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

24. §  Nem lép hatályba az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi XCIII. törvény 96. §-a.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2013. évi CXCIX. törvény
a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 
szóló 2003. évi LII. törvény módosításáról*

1. § (1) A  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„6. Nemzeti Fajtajegyzék: Magyarországon állami elismerésben részesített növényfajták, szőlő klónok, szaporításra 
egyedileg engedélyezett zöldség-, gyümölcs- szőlő és erdészeti fajták, tájfajták, valamint a  hivatalos leírással 
rendelkező gyümölcsfajták lényeges adatait tartalmazó, évente közzétett jegyzék.”

 (2) A Tv. 2. §-a a következő 35. és 36. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„35. Géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett vetőmag: az a vetőmag, amely
a) Európai Unióban engedéllyel nem rendelkező,
b) az Európai Unióban termesztési célú felhasználásra ki nem terjedő engedéllyel rendelkező, vagy
c) az Európai Unióban termesztési célú engedéllyel rendelkező, de védzáradéki eljárás alatt álló
géntechnológiai módosítás által megváltozott génállományú természetes szervezetet tartalmaz, illetve ilyen 
természetes szervezetből áll.
36. Vetőmag szaporító tábla: az  az összefüggő földterület, amelyen a  vetőmag-előállító egy növényfaj azonos 
szaporítási fokú fajtáját termeszti, a  közvetlenül egymás melletti (érintkező) táblákat egy táblaként lehet kezelni, 
amennyiben út, árok, fasor, illetve egyéb az azonos művelést nem kizáró tereptárgy választja el ezeket egymástól és 
a vetésidő vagy a növényállomány fejlettségi állapotában mutatkozó eltérés az érintett táblák (táblarészek) között 
maximum 7 nap.”

2. §  A Tv. 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A növényfajta:)
„a) megkülönböztethető, ha adott genotípusból vagy genotípusok kombinációjából kifejeződött jellemzőiben 
határozottan eltér minden más növényfajtától, amelynek létezése közismert a  bejelentés benyújtásának 
időpontjában; a  növényfajta közismert, ha azt Magyarországon vagy valamely tagállamban nemzeti 
fajtajegyzékre vétel céljából bejelentették, a bejelentés eredményeként nemzeti fajtajegyzékre vették, a Közösségi 
Fajtajegyzékben szerepel, valamint növényfajta-oltalom tárgya volt, növényfajta-oltalom alatt áll vagy növényfajta-
oltalom iránt bejelentették.”

3. §  A Tv. 7. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Bejelentést tehet)
„d) tájfajta esetében a növényfajtával rendelkező természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli 
szervezet, ha a bejelentés nem sért növényfajta-oltalmi jogokat.”

4. §  A Tv. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  növénytermesztési hatóság az  állami elismerésre bejelentett növényfajta fajtavizsgálatának eredményeit 
– a  kizárólag csak DUS-vizsgálatra kötelezett zöldség- és gyümölcsfajták kivételével – a  javaslatával együtt 
a Fajtaminősítő Bizottság elé terjeszti. A növénytermesztési hatóság a zöldség- és gyümölcsfajták eredményes DUS- 
vizsgálata alapján határozatot hoz az állami elismerésről vagy új fajtafenntartó bejegyzéséről.”

5. § (1) A Tv. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Fajtaminősítő Bizottság szakágazatonkénti szekciókból áll. Az  egyes szekcióknak legalább öt tagja van. 
A Fajtaminősítő Bizottságba tagokat
a) jelöl az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: a miniszter), a növénytermesztési hatóság,valamint
b) jelölhet a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, a  Magyar Tudományos Akadémia, 
a  termékpálya szerinti terméktanácsok (a  továbbiakban: terméktanács), a  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, 
az agrárkutató és -felső oktatási intézmények, valamint a szakmai érdekképviseletek.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 18-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) A Tv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Fajtaminősítő Bizottság elnökét, tagjait a  miniszter nevezi ki a  delegáló szervezetek javaslata alapján. 
A  Fajtaminősítő Bizottság szekció elnökeit a  miniszter jelöli ki. A  Fajtaminősítő Bizottság titkársági feladatait 
a növénytermesztési hatóság látja el.”

6. §  A Tv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  állami elismerés időtartama szőlő-, gyümölcs-, erdészeti fajták és fásszárú energetikai célú fajták, illetve 
fásszárú dísznövények esetében a megadástól számított 30. év végéig, egyéb növényfajták esetében a megadástól 
számított 10. év végéig tart, amely a  bejelentő kérelmére további 30, illetve 10 éves időtartamra többször is 
meghosszabbítható.”

7. §  A Tv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Nemzeti Fajtajegyzéken szereplő növényfajta fajtaleírásában rögzített tulajdonságainak és gazdasági 
értékének megőrzéséről fajtafenntartással kell gondoskodni. A  fajtafenntartás eredményességét 
a növénytermesztési hatóság ellenőrzi a fajtaleírásban rögzített morfológiai tulajdonságok alapján.”

8. § (1) A Tv. 15. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) E törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott esetekben a szőlő-, gyümölcs-, erdészeti 
és fás szárú energetikai szaporítóanyagok, valamint a  zöldségpalánta előállításához és forgalomba hozatalához 
a  növénytermesztési hatóság engedélye, illetve a  dísznövény szaporítóanyagok előállításához és forgalomba 
hozatalához az  előállító, forgalmazó nyilvántartásba vétele szükséges. A  kérelemben meg kell jelölni a  kérelmező 
természetes személyazonosító adatait, illetve a szervezet nevét és székhelyét.
(8) A növénytermesztési hatóság a (7) bekezdés szerinti tevékenység folytatását engedélyezi, illetve nyilvántartásba 
veszi, ha a kérelmező megfelel e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek. 
A növénytermesztési hatóság az engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót.”

 (2) A Tv. 15. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A  növénytermesztési hatóság közhiteles hatósági nyilvántartást vezet a  23.  § (1)  bekezdésében felsorolt 
tevékenységekről. A  közhiteles hatósági nyilvántartásból kizárólag az  érintett tevékenység végzésére való 
jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.”

9. §  A Tv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § (1) A  szántóföldi és a  kertészeti növényfajok vetőmag előállítása esetén – a  genetikai és a  növényvédelmi 
követelmények érvényesítése céljából – e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott 
védőtávolságokat kell alkalmazni. Az előírt védőtávolságba eső földterületen tilos a  vetőmag előállítással 
termesztett növényfajjal, növényfajtával azonos vagy ivarilag kompatibilis növényfajt termeszteni, beleértve 
a  gyomként megjelenő árvakeléseket is. A  földhasználónak a  védőtávolság területére eső és általa használt 
földterületen – beleértve a  tanyát és az  egyéb földterületeket is – folyamatosan gondoskodnia kell a  korlátozott 
növényfaj, annak árvakelése vagy gyomként megjelenő egyedeinek eltávolításáról.
(2) A  vetőmagtermesztés elsődlegességének biztosítása és e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírt 
védőtávolságok érvényesítése érdekében a  vetőmag előállítója az  előírt védőtávolságon belül lévő termőföld 
használójával (a továbbiakban: földhasználó) szerződésben állapodhat meg vagy vetőmag szaporítási zárt körzetet 
hozhat létre.
(3) A  vetőmag előállítónak – az  érintett földterületrészek területének pontos meghatározásával együtt – a  helyi 
önkormányzat hirdető tábláján, az  illetékes kormányhivatalban, illetve a  járási hivatalban közzé kell tennie 
a vetéstervét:
a) tavaszi vetésű növények esetében január 15-ig,
b) őszi káposztarepce esetében július 1-jéig,
c) egyéb őszi vetésű növények esetében augusztus 1-jéig.
(4) A védőtávolságba eső földhasználónak az egyeztetés iránti igényét a közzétételt követően 30 napon belül kell 
bejelentenie a  vetőmag-előállító részére, ha a  meghirdetett vetésterv a  vetéstervét kedvezőtlenül befolyásolja és 
számára e  törvény végrehajtására kiadott rendelet szerint jelentős eredményveszteséget okoz. A  földhasználónak 
bizonyítania kell, hogy a védőtávolságba eső földterületen jelentős anyagi veszteség nélkül nem tud más növényfajt 
termeszteni, nem tudja a  vetésforgót más módon kialakítani vagy hasonló értékű és igényű vetőmag előállítást 
végezni.”
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10. §  A Tv. a „Törzsültetvény” alcímet megelőzően a következő 18/A. §–18/C. §-sal és alcímekkel egészül ki:
„Védőtávolság érvényesítése szerződés alapján
18/A.  § (1) A  vetőmag előállító a  közzétételtől számított 30 napon belül az  egyeztetési igényét bejelentő 
földhasználóval szerződést köt vagy e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott  
nyilatkozattételre hívja fel azt a földhasználót, akivel nem sikerült megegyeznie. A nyilatkozattételre történő felhívás 
az  érintett földhasználó részére igazolható módon postai úton vagy tanúk igazolása mellett személyesen tehető 
meg.
(2) Az  érintett földhasználó a  nyilatkozattételre történő felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül 
(a  továbbiakban: nyilatkozattételi határidő) köteles a  vetőmag előállító részére nyilatkozatot tenni, amennyiben 
a  vetőmag előállításhoz nem járul hozzá. A  nyilatkozat a  vetőmag előállító részére igazolható módon, postai 
úton vagy tanúk igazolása mellett személyesen tehető meg. A  nyilatkozattételi határidő lejárta után – nyilatkozat 
hiányában – az érintett földhasználó hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
(3) A vetőmag előállítója a földhasználóval a vetés megkezdése előtt szerződésben állapodhat meg a földhasználat 
módjáról, illetve arról, hogy a földhasználó milyen feltételekkel kötelezi magát arra, hogy a vetőmag szaporító táblát 
veszélyeztető növényfajokat és -fajtákat nem termeszt. A szerződésnek tartalmaznia kell a termesztés korlátozásával 
kapcsolatos kötelezettségeket, valamint az  ebből eredő eredménykiesés arányos ellentételezésének módját és 
mértékét. Az  ellentételezés mértékének meghatározására a  18/B.  § (7)  bekezdésében foglalt szabályokat kell 
alkalmazni.
(4) A  vetőmag előállító jogosult – a  földhasználó költségére – a  vetőmag szaporítást veszélyeztető növényfajok 
és fajták haladéktalan eltávolítására, ha a  földhasználó a  szerződésben foglaltak nem teljesíti vagy a  földhasználó 
a nyilatkozattételi felhívásnak nem tett eleget. A növényállomány eltávolítása nem járhat aránytalan kár okozásával. 
A  földhasználó a  vetőmag előállítóval szemben a  vetőmag szaporítást veszélyeztető növényfajok és – fajták 
eltávolítása miatt kárigényt nem érvényesíthet.
Védőtávolság érvényesítése zárt körzet létrehozásával
18/B.  § (1) E  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírt védőtávolságok alkalmazásával egy vagy több 
termesztési ciklusban vetőmag szaporítási zárt körzetet (a  továbbiakban: zárt körzet) lehet kialakítani. A  zárt 
körzet területét pontosan meg kell határozni az  üzemi térképen a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer 
(a  továbbiakban: MePAR) szerinti azonosító számmal és a  helyrajzi számmal, valamint a  helyi sajátságoknak 
megfelelő egyéb módon, így különösen dűlőnév, területrész megnevezésével. A  zárt körzet létrehozását 
a növénytermesztési hatóság engedélyezi.
(2) Az  a  vetőmag előállító, aki legalább 16 ha egybefüggő vetésterülettel és szaporítási szerződéssel rendelkezik, 
zárt körzet kialakítását kezdeményezheti a  terméktanácsnál. A  vetőmag előállítást végző fajtatulajdonos vagy 
fajtaképviselő is kezdeményezheti a  zárt körzet kialakítását, ha legalább 16 ha egybefüggő vetésterülettel 
rendelkezik.
(3) A  zárt körzet létesítését kezdeményező vetőmag-előállítónak a  zárt körzet létesítésére vonatkozó szándékát 
a 18. § (3) bekezdésben meghatározott módon közzé kell tennie.
(4) A  zárt körzet területén a  védőtávolságba eső földterületek használójának az  egyeztetés iránti igényét 
a közzétételt követő 30 napon belül kell bejelentenie a területi agrárkamara részére, ha a meghirdetett zárt körzet 
a  vetéstervét kedvezőtlenül befolyásolja és számára e  törvény végrehajtására kiadott rendelet szerint jelentős 
eredményveszteséget okoz, amelyet a 18. § (4) bekezdésében foglaltak szerint bizonyítania kell.
(5) A vetőmag előállítónak értesítenie kell a terméktanácsot a tervezett zárt körzet meghirdetéséről. A terméktanács 
a tervezett zárt körzettel érintett területi agrárkamarát felkéri, hogy a helyi sajátságok ismeretében, 30 napon belül 
folytasson egyeztetést a  termesztés korlátozásával kapcsolatos kötelezettségekről és az  ellentételezés módjáról, 
mértékéről a  védőtávolságba eső földterületek használóival. Az  egyeztetéseket március 5-ig be kell fejezni. 
Az egyeztetés eredményét megállapodásba kell foglalni.
(6) A  vetőmag előállítónak a  területi agrárkamara által ellenjegyzett megállapodást meg kell küldenie 
a  terméktanács részére. A  megállapodásban külön kell felsorolni az  egyezség által érintett területeket, és külön 
az  olyan területrészeket, amelyek tekintetében a  földhasználóval nem sikerült megegyezni. A  megállapodásnak 
tartalmaznia kell a vetőmag előállító által felajánlott ellenszolgáltatásokat, amelyeket a földhasználók elutasítottak.
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(7) A  földhasználó a  termelés korlátozásával kapcsolatos kötelezettségeiért az  eredetileg termeszteni 
tervezett növényi kultúra eredményével arányos ellentételezésre – így különösen terményre, természetbeni 
szolgáltatásra, illetve korlátozási díjra – tarthat igényt. Az  arányos ellentételezés mértékét a  zárt körzet térségére 
jellemző, a  korlátozás alá eső növényi kultúra jövedelmezőségére és a  termelt növény átlagos terméshozamára 
figyelemmel kell meghatározni. A  korlátozás alá eső növényi kultúra és a  földhasználó által termesztett növényi 
kultúra jövedelmezőségének, illetve az elmaradt haszonnak az adott év betakarításkori megyei átlaga alapján kell 
kiszámítani a korlátozási díj mértékét.
18/C.  § (1) A  vetőmag előállító a  zárt körzet engedélyezése iránti kérelmet – az  egyeztetést követően  – 
a  terméktanács véleményével és az  egyeztetés dokumentációjával együtt 8 napon belül továbbítja 
a növénytermesztési hatóságnak. A kérelemhez csatolni kell a zárt körzet kialakításának tervezetét.
(2) A  növénytermesztési hatóságnak 8 napon belül kell határozatot hoznia a  zárt körzet engedélyezéséről. 
A  növénytermesztési hatóság nem tagadhatja meg az  engedélyezést, ha a  zárt körzet kialakítása megfelel 
az  előírt követelményeknek. A  zárt körzet kialakításának engedélyezéséről szóló határozatban rendelkezni 
kell az  egyes idegen beporzást vagy növényegészségügyi fertőzést előidéző növényfajok, növényfajták 
termesztésének korlátozásáról, tilalmáról, valamint azokat a  földhasználókat megillető ellenszolgáltatásról, akikkel 
nem sikerült megegyezni. A  zárt körzet kialakításának engedélyezéséről szóló határozatot a  növénytermesztési 
hatóság honlapján közzé kell tenni. A  zárt körzetet elrendelő határozatot hirdetmény útján is közölni kell, ha 
a védőtávolságba eső földterületeken van ismeretlen földhasználó.
(3)  A zárt körzeten belüli korlátozás, illetve a tilalom betartását a növénytermesztési hatóság ellenőrzi és elrendeli 
a  növényállomány megsemmisítését, ha a  korlátozás, illetve a  tilalom ellenére a  zárt körzeten belül a  tiltott 
növényfaj egyedeinek eltávolítása elmaradt. A növénytermesztési hatóság határozatában foglaltakat haladéktalanul 
végre kell hajtani. A föld használója köteles tűrni, hogy a saját költségére a növényállomány eltávolításra kerüljön, 
amely nem járhat aránytalan kár okozásával.”

11. § (1) A Tv. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Aki Magyarország területén szőlő-, gyümölcs- erdészeti fajta és fás szárú energetikai célú fajta minősített 
vetőmagját, vegetatív szaporító alapanyagát állítja elő, annak e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 
meghatározott feltételek szerint törzsültetvényt, illetve anyanövény-állományt kell létesítenie. A  törzsültetvény 
létesítését a növénytermesztési hatóság engedélyezi.”

 (2) A Tv. 19. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  növénytermesztési hatóság a  minősített gyümölcs törzsültetvényekről, a  szőlő törzsültetvényekről 
és standard ültetvényekről, valamint az  erdészeti és fás szárú energetikai célú törzsültetvényekről, standard 
ültetvényekről, valamint a  szaporítóanyag-forrásokról nyilvántartást vezet. A  nyilvántartás a  törzsültetvények 
helyére, telepítésének idejére, fajára, fajtára és származására vonatkozó adatok vonatkozásában közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

 (3) A Tv. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  törzsültetvények és faiskolák létesítéséhez szükséges védőtávolság betartása érdekében a  18.  § és 
a  18/A–18/D.  § előírásait a  szakterület sajátosságainak megfelelően kell alkalmazni. A  faiskola a  törzsültetvény 
létesítésének engedélyezését megelőzően kezdeményezheti a szaporítóanyag előállítási zárt körzet létesítését.”

12. §  A Tv. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vetőmagot, dughagymát és fokhagyma szaporítóanyagot csak olyan csomagolóanyagban lehet 
forgalomba hozni, amely biztosítja a  minőség megóvását, valamint nem teszi lehetővé a  kivételt és a  kicserélést 
a csomagolóanyag megsértése nélkül.”

13. §  A Tv. a „Hatósági feladatok, a  szakigazgatás szervezete” alcímet megelőzően a  következő alcímmel és 21/A.  §-sal 
egészül ki:
„Géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag termesztésbe bocsátása
21/A. § (1) A növénytermesztési hatóság a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag 
termesztésbe bocsátása miatt
a) az érintett növényi kultúra, valamint
b) e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott védőtávolságon belül található ivarilag kompatibilis 
növényfajt tartalmazó növényi kultúra
megsemmisítését rendelheti el.
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(2) A  növénytermesztési hatóság által elrendelt megsemmisítés esetén a  megsemmisítéssel érintett területen 
a  megsemmisítés bekövetkezésének időpontjában saját nevében és kockázatára, jogszerű földhasználóként 
mezőgazdasági termelést folytató természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet 
e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltétekkel és mértékben kárának enyhítésére 
juttatásra jogosult.
(3) Nem jár juttatás, amennyiben
a) a  termelő a  géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyagot jogellenesen hozza be 
az országba,
b) a termelő a szaporítóanyag azonosságát nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani,
c) a  termelő nem fémzárolt vetőmagot, nem minősített vegetatív szaporítóanyagot, illetve ültetési anyagot 
bocsátott termesztésbe,
d) a termelőnek tudomása volt arról, hogy géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyagot 
bocsátott termesztésbe,
e) a termelő az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott növényi kultúra beazonosítása és megsemmisítése 
során a növénytermesztési hatósággal nem működött együtt,
f ) a  termelő e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott követelés érvényesítőre a  kárigényét 
nem engedményezte,
g) a  termelő a  megsemmisítés miatt felmerült kárigényéről lemondott vagy azt az  f )  pont szerinti 
követelésérvényesítőn kívül másra engedményezte.
(4) A  védőtávolságon belül található ivarilag kompatibilis növényfajt tartalmazó növényi kultúra 
megsemmisítésének elrendelése esetén a  termelőnek nem jár juttatás, ha a  növényi kultúra beazonosítása és 
megsemmisítése során a  növénytermesztési hatósággal nem működött együtt, továbbá a  (3)  bekezdés f ) és 
g) pontjában meghatározott esetekben.
(5) A  költségvetési törvénynek a  miniszter által vezetett minisztérium fejezetében külön alcímen a  (2)  bekezdés 
szerinti juttatás fedezetére célelőirányzatot kell biztosítani.
(6) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a szaporítóanyagot előállítókra és továbbszaporítókra is.”

14. §  A Tv. 23. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A növénytermesztési hatóság közhiteles hatósági nyilvántartást vezet:
a) a növényfajták állami elismerésére irányuló kérelmekről, valamint az  állami elismerésben részesített 
növényfajtákról, amely tartalmazza
aa) a bejelentő természetes személyazonosító adatait, cégnevét, adószámát, székhelyét, telephelyét,
ab) az állami elismerésben részesített növényfajta nevét,
ac) az állami elismerés évét (időpontját);
b) a vetőmag előállítókról, valamint az  engedélyes vagy a  nyilvántartásba vett szőlő-, gyümölcs-, dísznövény, 
zöldségpalánta-, erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyag-előállítókról és szaporítóanyag-forgalmazókról, 
amely tartalmazza
ba) a természetes személy ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét, adóazonosító jelét,
bb) jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet esetén az  azonosító adatokat (cégnevét, adószámát, 
székhelyét, telephelyét),
bc) a  Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal regisztrációs számát vagy a  növénytermesztési hatóság partner 
azonosítóját,
bd) a tevékenység megjelölését,
be) szaporítóanyag előállítás esetén a  vetés, illetve a  termesztés helyének azonosító adatait (cím, helyrajzi szám, 
MePaR azonosító szám, földrajzi koordináták, táblaszám, terület mérete), valamint szaporítóanyag forgalmazás 
esetén a telephely megfelelő azonosító adatait;
c) a minősített szaporítóanyag tételekről, amely tartalmazza
ca) a tétel előállítójának megnevezését,
cb) a tétel előállításának idejét,
cc) a minősítésre beérkező szaporítóanyag fajtáját,
cd) a minősítésre beérkező szaporítóanyag mennyiségét;
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d) a szántóföldi és zöldség növényfajták esetében a vetőmag kiszerelést folytatókról, amely tartalmazza
da) a  vetőmag kiszerelő természetes személy azonosító adatait, illetve jogi személy, valamint jogi személyiség 
nélküli szervezet cégnevét, adószámát, székhelyét, telephelyét,
db) a kiszerelésre engedélyezett fajok nevét;
e) a standard zöldség vetőmag előállítókról és forgalmazókról, amely tartalmazza
ea) a természetes személy ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét, adóazonosító jelét,
eb) jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet esetén a cégnevét, adószámát, székhelyét, telephelyét,
ec) engedélyezett fajok nevét;
f ) a minősített és ellenőrzött erdészeti és fás szárú energetikai célú szaporítóanyag tételekről, amely tartalmazza
fa) a fajta vagy származás megnevezését,
fb) a szaporítóanyag mennyiségét,
fc) az előállítás idejét;
g) az erdészeti génmegőrzési tételekről és génrezervátumokról, amely tartalmazza
ga) a génmegőrzési egység elnevezését,
gb) a génmegőrzési egység egyedi azonosítóját, ami tartalmazza a megőrzött fafaj nevét, a génmegőrzési módot 
(ex situ, illetve in situ) és az egyedi állomány azonosító sorszámot,
gc) a génmegőrzési egység földrajzi fellelhetőségét,
gd) a tulajdonos, illetve a gazdálkodó, kezelő nevét;
h) a minősített és ellenőrzött gyümölcs szaporítóanyag tételekről, amely tartalmazza
ha) a fajtanevet,
hb) a szaporítóanyag mennyiségét,
hc) az előállítás idejét;
i) a minősített és ellenőrzött szőlő szaporítóanyag tételekről, amely tartalmazza
ia) a fajtanevet,
ib) a szaporítóanyag mennyiségét,
ic) az előállítás idejét;
j) a határon átnyúló szolgáltatás folytatása esetén a 15. § (10) bekezdése szerinti bejelentést tevőkről.
(2) A növénytermesztési hatóság
a) elvégzi vagy elvégezteti az  állami elismerésre bejelentett növényfajták fajtavizsgálatát, illetve a  növényfajta-
oltalom iránt bejelentett növényfajták kísérleti vizsgálatát;
b) ellátja a Fajtaminősítő Bizottság titkársági feladatait;
c) előterjesztést készít a Fajtaminősítő Bizottság részére a növényfajták állami elismerésére, annak meghosszabbítására, 
illetve visszavonására;
d) a  Fajtaminősítő Bizottság állásfoglalása, illetve az  elvégzett DUS-vizsgálat szerint kiadja a  növényfajták állami 
elismeréséről, annak meghosszabbításáról, illetve visszavonásáról szóló határozatokat;
e) vezeti és közzéteszi a Nemzeti Fajtajegyzéket;
f ) bejegyzi az új fajtafenntartókat;
g) minősíti a szaporítóanyagokat és a törzsültetvényeket;
h) engedélyezi:
ha) az állami elismerésre bejelentett növényfajták egyedi szaporítását,
hb) a szaporítóanyag szaporítási zárt körzetek kialakítását,
hc) a szaporítóanyag tételek átruházott jogkörben történő minősítését,
hd) a fémzárolt szaporítóanyag tételek kiszerelését,
he) a törzsültetvények létesítését,
hf ) a faiskola és palántanevelő üzem létesítését,
hg) a szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok, valamint zöldségpalánta 
előállítását és forgalomba hozatalát;
i) engedélyezheti a  15.  § (1)  bekezdésében foglaltaknak vagy e  törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti 
minősítési feltételeknek meg nem felelő szaporítóanyag eseti felhasználását;
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j) ellenőrzi:
ja) a  növényfajták fajtafenntartásának eredményességét, a  fajtaleírásban rögzített morfológiai tulajdonságok 
alapján,
jb) a szaporítóanyagok előállítását, feldolgozását, forgalomba hozatalát, felhasználását,
jc) az átruházott jogkörben végzett szaporítóanyag-tétel minősítést,
jd) a zárt körzetben az előírt korlátozások betartását;
k) eljár – a  23/A.  §-ban foglaltakra is figyelemmel – az  e  törvény és a  végrehajtására kiadott jogszabály 
rendelkezéseinek megsértése esetén.
(3) A  növénytermesztési hatóság hatósági igazolványt állít ki az  ellenőrzést végző munkatársa részére. 
A  növénytermesztési hatóság ellenőrzési tevékenysége kiterjed minden olyan helyre, ahol a  szaporítóanyag 
előállítását, kezelését, tárolását végzik, továbbá, ahol szaporítóanyagot forgalomba hoznak vagy szaporító 
alapanyagot felhasználnak. A termelő, illetve a forgalmazó köteles az ellenőrzést végző személy bejutását biztosítani 
az ellenőrizendő helyre és együttműködni az ellenőrzést végzővel.”

15. §  A Tv. 30. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„m) a  géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett 
termelők kárának enyhítésére szolgáló juttatás részletes szabályait.”

16. §  A Tv. 31. §-a a következő j)–n) ponttal egészül ki:
(Ez a  törvény szabályozási tárgykörében a  Magyar Köztársaság és az  Európai Közösségek és azok tagállamai 
között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, 
a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival 
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:)
„j) a Tanács 98/56/EK irányelve a dísznövények szaporítóanyagainak forgalmazásáról,
k) a Tanács 2008/72/EK irányelve a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról,
l) a Tanács 2008/90/EK irányelve a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt 
gyümölcstermő növények forgalmazásáról,
m) a  Bizottság 2008/62/EK irányelve a  helyi és a  regionális feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és 
génerózió által veszélyeztetett mezőgazdasági honos fajok és fajták elfogadása, és ezen honos fajok és fajták 
vetőmagjának, valamint vetőburgonyájának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről,
n) a  Bizottság 2009/145/EK irányelve az  egy adott helyen és régióban hagyományosan termesztett és génerózió 
által veszélyeztetett honos zöldségfajok és fajták, illetve a kereskedelmi növénytermesztési szempontból tényleges 
értékkel nem rendelkező, csupán bizonyos feltételek melletti termesztésre nemesített zöldségek fajtáinak 
elismerése, és ezen honos fajok és fajták vetőmagjának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről.”

17. §  A Tv. a következő 32. §-sal egészül ki:
„32.  § A  törvény 2.  § 35.  pontjának és 21/A.  §-ának a  műszaki szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv – 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése 
megtörtént.”

18. § (1) A Tv.
a) 18.  §-a előtti „Szaporítóanyag előállítási zárt körzet” alcím helyébe „A vetőmag előállításhoz szükséges 

védőtávolság általános szabályai” alcím lép,
b) 15. § (1) bekezdés c) pontjában az „és szőlő” szövegrész helyébe a „valamint szőlő és gyümölcs” szöveg lép,
c) 19. § (4) bekezdésében a „gyümölcs-, komló- és díszfaiskolában” szövegrész helyébe a „gyümölcs faiskolában” 

szöveg lép.
 (2) Hatályát veszti a Tv.

a) 2. § 9. pontja,
b) 15. § (1) bekezdés b) pontja.
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 (3) Hatályát veszti a Tv.
a) 7.  § (5)  bekezdésében a  „ , továbbá ugyanezen időtartamra ezek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 

hozzátartozója”,
b) 19. § (1) bekezdésében a „ , fásszárú dísznövény-”
szövegrész.

19. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell.

 (2) A  Tv.-nek e  törvény 1.  § (2)  bekezdésével módosított 2.  § 35.  pontjának és e  törvény 13.  §-ával megállapított 
21/A.  §-ának a  műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról 
szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv – 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel módosított – 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 444/2013. (XI. 28.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között az egészségügy és az orvostudományok 
területén történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Török Köztársaság Kormánya között 
az egészségügy és az orvostudományok területén történő együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: 
Szerződés) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Szerződést e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Szerződés hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 
OF TURKEY ON COOPERATION IN THE FIELDS OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Turkey (hereinafter referred to as the „Parties”),
Guided by the wish to enhance the cooperation between the two countries in the fields of health and medical 
sciences,
Recognizing that this cooperation shall contribute to the improvement of the health of their people,
have agreed as follows:

ARTICLE 1
The Parties, based on the principles of equality and reciprocity, in conformity with their mutual benefits and in 
accordance with their national legislation, shall promote cooperation in the fields of health and medical sciences.

ARTICLE 2
The Parties shall cooperate in the fields of health and medical sciences, upon mutual approval, by means of:
a) Strengthening of health systems,
b) Mutual encouragement of investments in health sector,
c) Enhancing health tourism,
d) Cooperation on enhancing hospital management systems, informatics and health statistics,
e) Organization of healthcare services in case of emergency and disasters,
f ) Cooperation on research and development activities in the field of health,
g) Cooperation on medical devices and pharmaceuticals.

ARTICLE 3
The Parties shall cooperate by mutual exchange of experts, and by encouragement of attending national and 
international meetings to cooperate on areas stated in the Article 2 of this agreement.
The Parties shall establish a  Joint Working Committee with a  view to determining and evaluating cooperation 
activities between them. The Committee shall meet once a year on alternating basis.

ARTICLE 4
For visits of experts and other personnel of both countries within the framework of this Agreement, The Sending 
Party shall cover the cost of international travel, accommodation and internal travel in connection with the visits.
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ARTICLE 5
The Ministry of Human Resources of Hungary and the Ministry of Health of the Republic of Turkey shall provide for 
the implementation of this Agreement.

ARTICLE 6
This Agreement shall enter into force on the date of receipt of last written notification by which the Parties notify 
each other, through diplomatic channels, of the completion of their internal legal procedures required for the entry 
into force of this Agreement.
This Agreement shall remain in force for a period of 1 (one) year from the date of its entry into force and shall be 
renewable for one-year periods unless one of the Parties notifies the other in writing through diplomatic channels 
of its intention to terminate the Agreement 6 months prior to the date of expiration. The termination of this 
Agreement shall not affect the activities and projects already in progress or executed.
This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties at any time. The amendments shall enter 
into force in accordance with the same legal procedure prescribed under the first paragraph of this Article.

ARTICLE 7
Done in Budapest, on 23 January 2013, in two original copies in Hungarian, Turkish and English, all texts being 
equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 On behalf of the Government of Hungary On behalf of the Government of the Republic of Turkey

MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT AZ 
EGÉSZSÉGÜGY ÉS AZ ORVOSTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya (a továbbiakban a „Felek”),
Attól az  óhajtól vezérelve, hogy elmélyítsék az  együttműködést a  két ország között az  egészségügy és 
az orvostudományok területén,
Felismerve, hogy az együttműködés hozzájárul lakosságuk egészségi állapotának javításához,
a következőkben állapodtak meg:

1. cikk
A Felek az egyenlőség, a kölcsönösség elve alapján, a kölcsönös előnyöknek megfelelően és összhangban nemzeti 
szabályozásukkal előmozdítják az együttműködést az egészségügy és az orvostudományok területén.

2. cikk
A Felek együttműködnek az  egészségügy és az  orvostudományok területén, kölcsönös megállapodás alapján, 
a következők szerint:
a) Egészségügyi rendszerek megerősítése;
b) Az egészségügyi szektorba történő befektetés kölcsönös ösztönzése;
c) Egészségturizmus előmozdítása;
d) Együttműködés a  kórházi menedzsment rendszer, az  informatika és az  egészségügyi statisztika fejlesztése 

érdekében;
e) Sürgősségi és katasztrófa egészségügyi ellátási szolgálatok szervezése;
f ) Együttműködés az egészségügyi kutatás és fejlesztés területén;
g) Együttműködés az orvostechnika és a gyógyszerek témájában.
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3. cikk
A Felek szakértők kölcsönös cseréjével és bátorítva a  részvételt nemzeti és nemzetközi találkozókon 
együttműködnek e Megállapodás 2. cikkében meghatározott területeken.
A Felek Közös Munkabizottságot hoznak létre, hogy meghatározzák és értékeljék a  közös együttműködési 
tevékenységeket. A Bizottság évente egy alkalommal ülésezik, váltakozó helyszínen.

4. cikk
A két ország szakértői és más személyek ezen Megállapodás keretén belül megvalósuló látogatása esetén a Küldő 
Fél fedezi a látogatással kapcsolatos nemzetközi utazás, szállás és belföldi utazás költségeit.

5. cikk
Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Török Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma gondoskodik 
jelen Megállapodás végrehajtásáról.

6. cikk
Jelen Megállapodás azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételének napján lép hatályba, melyben a felek diplomáciai 
úton értesítik egymást jelen Megállapodás életbe lépéséhez szükséges belső jogi eljárásuk befejezéséről.
A Megállapodás a  hatályba lépésétől számított 1 (egy) évig marad hatályban és további egy éves időszakokra 
megújítható, ha egyik Fél sem értesíti diplomáciai úton írásban a  másikat a  Megállapodás megszüntetésére 
vonatkozó szándékáról, 6 hónappal a  lejárat előtt. Ezen Megállapodás megszüntetése nem befolyásolja 
a folyamatban lévő vagy elvégzett tevékenységeket és projekteket.
Ezen Megállapodás bármikor módosítható a  Felek kölcsönös írásos hozzájárulásával. A  módosítások azon jogi 
eljárásnak megfelelően lépnek hatályba, amelyet ezen cikk első bekezdése említ.

7. cikk
Készült Budapesten, 2013. január 23-án, két eredeti példányban, magyar, török és angol nyelven, valamennyi szöveg 
egyaránt hiteles. Értelmezési eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

 Magyarország Kormánya a Török Köztársaság Kormánya 
 részéről részéről”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Szerződés 6. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Szerződés, illetve a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külügyminiszter annak ismertté válását 

követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős 

miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelete
a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési 
eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és 
megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági 
közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli 
állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

A Kormány
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében,
a 27.  § tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47.  § 
(1) bekezdésében,
a IV. Fejezet és a 28. § b) pontja tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,
a 28. § a) pontja tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (3) és 
(4) bekezdésében,
a 28. § c) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) – a  (2) bekezdésben meghatározott kivétellel − arra a harmadik országbeli állampolgárra, aki a magyar jog 

hatálya alá tartozó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni, valamint Magyarország területén 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében munkát végez, továbbá

b) az a) pont szerinti állampolgár belföldi foglalkoztatójára.
 (2) Nem terjed ki a  rendelet hatálya arra a  harmadik országbeli állampolgárra, akit a  foglalkoztatás elősegítéséről és 

a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a  továbbiakban: Flt.) 2.  § (2)  bekezdése szerint az  Flt. és 
végrehajtási szabályai által tartalmazott jogokat és kötelezettségeket illetően a magyar állampolgárral azonos jogok 
és kötelezettségek illetnek meg.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. bejelentett munkaerőigény: a  foglalkoztatónál olyan tevékenység jövőbeni ellátására felmerült igény, 

amelyben a munkavégzés foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történik, és amelyet a foglalkoztató 
a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal munkaügyi kirendeltségéhez 
(a  továbbiakban: kirendeltség) vagy a  fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjánál 
(a továbbiakban: munkaügyi központ) jelentett be;

 2. családtag: a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
(a továbbiakban: Harmtv.) 2. § d) pontjában meghatározott személy;

 3. belföldi foglalkoztató: az,
a) akinek a  részére a  harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján 

Magyarország területén munkát végez, vagy
b) aki a külföldi munkáltatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében Magyarországon a harmadik 

országbeli állampolgárt foglalkoztatja, továbbá akivel kötött megállapodás teljesítése érdekében 
a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén munkát végez;

 4. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a  jogviszony tárgya a  harmadik 
országbeli állampolgár által a  foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka, ideértve azt is, ha 
a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására
a) meghatározott munka elvégzéséhez szükséges begyakorlottság megszerzését célzó képzés 

(betanító képzés) során, vagy
b) a  belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében a  külföldi munkáltatóval 

fennálló jogviszonya alapján kerül sor;
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 5. harmadik országban honos vállalkozás: az  EGT-megállapodásban részes államok területén kívüli székhellyel 
rendelkező, vállalkozási tevékenységet folytató jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 
jogalany;

 6. harmadik országbeli állampolgár: a Harmtv. 2. § a) pontjában meghatározott személy;
 7. kiközvetíthető munkaerő: a  magyar állampolgár, valamint az  Flt. 2.  § (2)  bekezdése alapján a  magyar 

állampolgárral azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező személy, akinek az  Flt. 25.  § (2)  bekezdés 
b)–d)  pontjában felsorolt szempontokat figyelembe véve megfelel az  a  munkahely, ahol a  foglalkoztató 
a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatni kívánja;

 8. kulcsszemélyzet: a  Magyarország területén alapított külföldi érdekeltségű vállalkozás által foglalkoztatott 
olyan természetes személy, aki nem minősül a  gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott 
vezető tisztségviselőnek, és
a) irányítja vagy felügyeli (ideértve a  munkáltatói jogkörök gyakorlását is) a  vállalkozás egészét, 

valamint egy vagy több olyan szervezeti egységét, amely a vállalkozás tulajdonosa, legfőbb szerve 
vagy vezető tisztségviselője közvetlen irányítása, felügyelete alatt áll, vagy

b) olyan munkára vagy szakmára rendelkezik megfelelő képesítéssel, amely magas szintű vagy 
kivételes műszaki ismereteket igényel, vagy egyébként olyan kivételes tudással rendelkezik, 
amely a  szervezet szolgáltató tevékenységéhez, kutatási felszereléséhez, technológiájához 
vagy igazgatásához szükséges, feltéve, hogy az  első munkavállalási engedély iránti kérelem 
benyújtásakor legalább egy éve a  vállalkozás 5.  pontban meghatározott külföldi alapítójával 
munkaviszonyban, vagy egyéb olyan jogviszonyban áll, amelyre tekintettel az  adott ország 
jogszabályai szerint alkalmazásban állónak minősül;

 9. külföldi érdekeltségű vállalkozás:
a) Magyarország területén alapított olyan gazdálkodó szervezet, amely többségi külföldi tulajdonban 

áll, vagy amely felett külföldi állampolgár vagy külföldi vállalkozás többségi vagy meghatározó 
befolyással rendelkezik,

b) a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, képviselete, valamint
c) a külföldi állampolgár által, Magyarországon alapított − az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 

szóló törvény hatálya alá tartozó − egyéni vállalkozás, egyéni cég;
10. külföldi munkáltató: a  Magyarország területén kívüli székhellyel rendelkező olyan foglalkoztató, aki 

a  harmadik országbeli állampolgárt munkaviszonyban vagy olyan jogviszonyban foglalkoztatja, amelyre 
tekintettel az  adott ország jogszabályai szerint a  harmadik országbeli állampolgár alkalmazásban állónak 
minősül;

11. mezőgazdaság: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, és halászati ágazat;
12. munkavállalási engedély meghosszabbítása: ha a  harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására 

− a mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély kivételével − a munkavállalási engedély érvényességi 
időtartamának lejártát követően ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanabban a munkakörben és ugyanazon 
a munkavégzési helyen kerül sor;

13. országos átlagos személyi alapbér: a  harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységnek 
a  Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló 7/2010. (IV. 23.) KSH közlemény mellékletében 
(a  továbbiakban: FEOR) megfelelő foglalkozás gyakorlása során elért személyi alapbér − a  Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) által meghatározott − országos átlaga;

14. összevont kérelmezési eljárás: a Harmtv. 2. § w) pontjában meghatározott eljárás;
15. összevont engedély: a Harmtv. 2. § v) pontjában meghatározott engedély.

II. FEJEZET
A hARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI FOGLALKOZTATÁSÁNAK NEM ÖSSZEVONT 
KÉRELMEZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAI

1. A munkavállalási engedély

3. § (1) A harmadik országbeli állampolgár, amennyiben nem tartozik a Harmtv. 29/A. § (1)–(3) bekezdésének hatálya alá, 
− a 15. §-ban foglalt kivétellel − Magyarországon munkavállalási engedély alapján foglalkoztatható.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott engedélyt – a 9. §-ban foglalt kivétellel − akkor kell kiadni, ha
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a) a  foglalkoztató a  harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységre vonatkozóan érvényes 
munkaerőigénnyel rendelkezett,

b) a  munkaerőigény benyújtásától kezdődően nem közvetítettek ki részére olyan kiközvetíthető munkaerőt, 
akit az  Flt. és végrehajtási rendeletei alapján álláskeresőként tartanak nyilván, és aki rendelkezik 
a jogszabályban előírt, valamint a foglalkoztató munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételekkel, és

c) a  harmadik országbeli állampolgár megfelel a  jogszabályban előírt, valamint a  foglalkoztató 
munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételeknek.

 (3) A  (2)  bekezdés a)  pontjának alkalmazása szempontjából érvényes munkaerőigénynek azt a  munkaerőigényt kell 
tekinteni, amelyet a foglalkoztató
a) a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyújtott be,
b) a kérelem benyújtását megelőzően, de hatvan napnál nem régebben nyújtott be, vagy
c) hatvan napnál régebben nyújtott be, de azt legalább a kérelem benyújtását megelőző hatvan napnál nem 

régebben meghosszabbította.
 (4) Ha a  harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának helye több megye területén található, a  (2)  bekezdés 

a) és b)  pontjában meghatározott feltételnek – az  (5)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  foglalkoztató 
székhelye szerinti megyében kell fennállnia. Ezen túlmenően a munkavállalási engedély kiadásának az  is feltétele, 
hogy a munkavégzéssel érintett többi megye területén ne álljon rendelkezésre olyan kiközvetíthető munkaerő, aki 
a tevékenység ellátására rendelkezik a jogszabályban előírt, valamint a foglalkoztató munkaerőigényében megjelölt 
alkalmazási feltételekkel.

 (5) Ha a  (4)  bekezdésben megjelölt munkavégzéssel érintett többi megye valamelyikének területén rendelkezésre áll 
megfelelő kiközvetíthető munkaerő, akkor e megye területére az engedély nem adható ki, azonban a munkavégzés 
engedélyezhető azon munkavégzéssel érintett többi megye területén, ahol megfelelő munkaerő nem áll 
rendelkezésre.

 (6) Ha a  foglalkoztató egy időben több személyre vonatkozóan nyújtott be munkavállalási engedély iránti kérelmet, 
és a kérelem elbírálására illetékes munkaügyi központ illetékességi területén, illetve a többi megye valamelyikének 
területén a  kérelmezett létszámhoz képest csak részben áll rendelkezésre kiközvetíthető munkaerő, akkor 
a  foglalkoztatás – a  munkaügyi központ felhívására a  foglalkoztató által megnevezett személyek tekintetében – 
a rendelkezésre nem álló kiközvetíthető munkaerő tekintetében engedélyezhető.

 (7) Ha a  munkavégzés a  munka természetéből adódóan több megye területére terjedhet ki, a  (2)  bekezdés a) és 
b)  pontjában meghatározott feltételeknek a  munkavégzés megkezdésének helye szerinti megye vonatkozásában 
kell fennállnia.

4. § (1) A  munkavállalási engedélyben meg kell határozni, hogy az  engedély alapján a  harmadik országbeli állampolgár 
mely foglalkoztatónál, melyik munkahelyen, milyen tevékenység ellátására, milyen FEOR-kóddal megjelölt 
munkakör keretében és milyen időtartamban foglalkoztatható.

 (2) Az engedély – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb két évre adható ki, amely meghosszabbítható.
 (3) A 9. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott esetben az engedélyt a fogadási megállapodásban meghatározott 

időtartamra kell kiadni, és az  a  fogadási megállapodás időtartamának meghosszabbítása esetén hosszabbítható 
meg. A meghosszabbításra az engedélyezés szabályait kell alkalmazni.

5. § (1) A munkavállalási engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha
a) nem állnak fenn a 3. § (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott feltételek,
b) a  harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatása a  Magyarországon foglalkoztatható 

harmadik országbeli állampolgárok – foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) 
rendeletében meghatározott − létszámán felül történne,

c) a  harmadik országbeli állampolgár által ellátandó foglalkozásban a  magyarországi munkanélküliség 
alakulására és összetételére tekintettel harmadik országbeli állampolgár nem foglalkoztatható,

d) a  foglalkoztató a  harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatását a  kérelem benyújtásának időpontjától 
számított százhúsz napon belül nem kívánja megkezdeni,

e) a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenység elvégzésére a jogszabály vagy a foglalkoztató 
által előírt képzettséggel és alkalmazási feltételekkel rendelkező kiközvetíthető munkaerő áll rendelkezésre, 
és annak foglalkoztatása a foglalkoztató érdekkörében fennálló okból hiúsul meg,

f ) a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására − a 2. § 4. pont b) alpontjában foglalt kivétellel − nem 
a kérelmet benyújtó foglalkoztatónál kerül sor,



83150	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	198.	szám	

g) a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony – a  2.  § 4.  pont b)  alpontjában foglalt kivétellel – nem a  kérelmet 
benyújtó foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár között jön létre,

h) a  szolgáltatás kizárólagos tárgya a  külföldi munkáltatóval kötött magánjogi szerződésben a  harmadik 
országbeli állampolgár munkaerejének tartós átengedése,

i) a  harmadik országbeli állampolgár állandó lakóhelye szerinti ország illetékes hatósága a  magyar 
állampolgárok adott országban történő munkavállalásának engedélyezését más országok állampolgáraira 
irányadó általános feltételekhez képest indokolatlanul nehezebb feltételhez köti (viszonosság hiánya),

j) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatására a kérelem benyújtásának időpontjában 
egy másik foglalkoztató érvényes engedéllyel rendelkezik,

k) a  foglalkoztató a  harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása érdekében hamis vagy hamisított 
szakképzettséget, iskolai végzettséget igazoló okiratot nyújtott be.

 (2) Az (1) bekezdés e) pontjának alkalmazása szempontjából a foglalkoztató érdekkörében keletkezett oknak különösen 
azt kell tekinteni, ha a foglalkoztató
a) a  munkaerőigényében a  munkakör betöltésére vagy a  tevékenység ellátására nyilvánvalóan szükségtelen 

alkalmazási feltételt jelölt meg,
b) a feltételeknek megfelelő kiközvetíthető munkaerő foglalkoztatásától elzárkózott, vagy
c) érvényes munkaerőigénnyel rendelkezett, de abban közvetítést nem kért, vagy a  munkaerőigény 

érvényességi idejét tizenöt napnál rövidebb időtartamban határozta meg.
 (3) Az  (1)  bekezdés i)  pontjában meghatározott körülmény fennállásáról a  munkaügyi központot a  miniszter 

tájékoztatja.

6. § (1) A  kérelem az  5.  § (1)  bekezdésében foglaltakon túlmenően akkor is elutasítható, ha a  harmadik országbeli 
állampolgár foglalkoztatása egyéb foglalkoztatási szempont mérlegelése alapján nem indokolt.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyéb foglalkoztatási szempont lehet különösen, ha
a) a  foglalkoztatóval szemben a  kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogerősen munkaügyi vagy 

munkavédelmi bírságot szabtak ki,
b) a foglalkoztatót a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül harmadik országbeli állampolgár engedély 

nélküli foglalkoztatása miatt a  munkaügyi ellenőrzésről szóló törvényben meghatározott, a  Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapba történő befizetésre kötelezték,

c) a  kérelem benyújtásának időpontjában a  harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységre 
vonatkozóan a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatott olyan képzés van folyamatban, amely a harmadik 
országbeli állampolgár foglalkoztatásának tervezett megkezdését megelőzően befejeződik,

d) a foglalkoztatónál a foglalkoztatási feltételek nyilvánvalóan nem biztosítottak,
e) a foglalkoztatónál a kérelem benyújtásának időpontjában a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó 

tevékenységet is érintő sztrájk van,
f ) a foglalkoztató a kérelem benyújtását megelőző egy évben csoportos létszámcsökkentést hajtott végre,
g) a  foglalkoztató a  harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységért az  erre a  tevékenységre 

vonatkozó országos átlagos személyi alapbérnél lényegesen alacsonyabb alapbért – ideértve az illetményt és 
a díjazást – jelölt meg.

 (3) A  (2)  bekezdés g)  pontjában meghatározott feltétel szempontjából a  harmadik országbeli állampolgár által 
ellátandó tevékenységért megjelölt alapbér – ideértve az  illetményt és a  díjazást – az  erre a  tevékenységre 
vonatkozó országos személyi alapbérnél akkor minősül lényegesen alacsonyabbnak, ha nem haladja meg annak 
nyolcvan százalékát.

2. A mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély

7. § (1) A mezőgazdaságban történő szezonális foglalkoztatás (a továbbiakban: szezonális foglalkoztatás) engedélyezésére 
a 3–6. §-ban foglaltakat ebben az alcímben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) Az NMH a kiadott mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedélyekről nyilvántartást vezet.
 (3) A szezonális foglalkoztatás egy naptári éven belül legfeljebb száznyolcvan napra engedélyezhető, a munkavállalási 

engedély meghosszabbításának helye nincs. Egy engedélyben a  foglalkoztatás időtartama több részletben is 
meghatározható. A kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

 (4) Az engedélyt – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel − a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata alapján kell kiadni.
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 (5) Amennyiben egy naptári éven belül a  szezonális foglalkoztatás időtartama nem haladja meg a  hatvan napot, 
az engedélyt a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül kell kiadni. E bekezdés szerinti foglalkoztatás esetén a 8. § 
(1) bekezdés a) és b) pontja nem alkalmazható.

 (6) A  mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély kiadása során nem kell vizsgálni a  3.  § (2)  bekezdés 
c) pontjában foglaltakat.

8. § (1) Az  5.  §-ban foglaltaktól eltérően a  mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély iránti kérelmet akkor kell 
elutasítani, ha
a) a harmadik országbeli állampolgár a száznyolcvan nap időkeretet kimerítette,
b) a  foglalkoztató nem rendelkezett a  3.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott érvényes 

munkaerőigénnyel, vagy az  érvényes munkaerőigénye alapján közvetítettek ki részére a  3.  § (2)  bekezdés 
b)  pontjában meghatározott munkaerőt, de annak foglalkoztatása a  foglalkoztató érdekkörében felmerült 
okból hiúsult meg,

c) a  harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatása a  Magyarországon foglalkoztatható 
harmadik országbeli állampolgárok – a miniszter rendeletében meghatározott − létszámán felül történne,

d) a  harmadik országbeli állampolgár által ellátandó foglalkozásban a  magyarországi munkanélküliség 
alakulására és összetételére tekintettel harmadik országbeli állampolgár nem foglalkoztatható,

e) a  foglalkoztató a  harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatását a  kérelem benyújtásának időpontjától 
számított százhúsz napon belül nem kívánja megkezdeni, vagy

f ) a  harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására nem a  kérelmet benyújtó foglalkoztatónál kerül sor, 
vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem a kérelmet benyújtó foglalkoztató és a harmadik országbeli 
állampolgár között jön létre.

 (2) A kérelem a 6. § (2) bekezdés a), b) és d) pontja esetén is elutasítható.
 (3) A szezonális foglalkoztatás munkaerő-kölcsönzés keretében is engedélyezhető.
 (4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a kérelmet el kell utasítani az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti esetben, 

továbbá ha a kölcsönbeadó nem szerepel a munkaügyi központ nyilvántartásában.
 (5) Az (1) bekezdés b) és e) pontjának, valamint a 6. § (2) bekezdés a) és b) pontjának alkalmazásában foglalkoztatón 

a kölcsönbeadót kell érteni.

3. Munkavállalási engedély munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül

9. § (1) A  munkavállalási engedélyt a  3.  § (2)–(7)  bekezdésében, valamint az  5.  § (1)  bekezdés a) és e)  pontjában 
meghatározott szempontok vizsgálata nélkül kell kiadni:
 1. nemzetközi szerződésben meghatározott kereteken belül,
 2. harmadik országbeli állampolgárnak kulcsszemélyzetként történő munkavégzéséhez,
 3. naptári évenként a  többségi külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság által a  megelőző év december 

31-ei munkajogi állományi létszám öt százalékát meg nem haladó létszámú harmadik országbeli állampolgár 
munkavégzéséhez,

 4. a  külföldi állam diplomáciai vagy konzuli képviseletének személyzete közeli hozzátartozója magyarországi 
foglalkoztatásához, az államok között fennálló viszonosság hiányában,

 5. felsőoktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, valamint közművelődési, művészeti intézmények 
által meghívott, az adott szakmában nemzetközileg elismert harmadik országbeli állampolgárnak a naptári 
évenként tíz munkanapot meghaladó oktatási, tudományos vagy művészeti munkavégzéséhez,

 6. az EU Kék Kártyával nem rendelkező, legalább nyolc éve Magyarországon foglalkoztatott harmadik országbeli 
állampolgárral legalább öt éve Magyarországon együtt élő, családi együttélés biztosítása céljából kiadandó 
tartózkodási engedélyre nem jogosult családtag munkavégzéséhez,

 7. menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a  bevándorolt vagy letelepedett 
jogállású személlyel legalább egy éve Magyarországon együtt élő házastársának munkavégzéséhez,

 8. menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a  bevándorolt vagy letelepedett 
jogállású személy, valamint a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy özvegyének 
munkavégzéséhez, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt Magyarországon legalább egy évig együtt élt,

 9. harmadik országban honos vállalkozással kötött magánjogi szerződés alapján történő – alkalmanként 
harminc napos időtartamon belül a  tizenöt munkanapot meghaladó – üzembe helyezési, szavatossági, 
szervizelési és jótállási tevékenység elvégzéséhez,
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10. az  olyan harmadik országbeli állampolgár munkavégzéséhez, akinek a  magyarországi foglalkoztatásához 
az idegenrendészeti hatóság az idegenrendészeti jogszabályok szerint hozzájárult,

11. annak a  befogadottnak a  befogadó állomáson kívüli munkavégzéséhez, akinek a  magyarországi 
foglalkoztatását az idegenrendészeti hatóság humanitárius szempontból támogatja,

12. nemzetközi szervezet, külföldi állam diplomáciai, konzuli képviselete vagy egyéb szerve vagy személyzete 
által foglalkoztatni kívánt, e szervek személyi állományába nem tartozó, a küldő állam delegált tagjának nem 
minősülő harmadik országbeli állampolgár munkavégzéséhez,

13. a  mozgóképszakmai hatóság által, a  mozgóképről szóló törvény alapján nyilvántartásba vett filmgyártó 
vállalkozás által alkalmazni kívánt harmadik országbeli állampolgár munkavégzéséhez,

14. ha a  harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására meghatározott munka elvégzéséhez szükséges 
begyakorlottság megszerzését célzó képzés (betanító képzés) során kerül sor, és annak időtartama naptári 
évenként nem haladja meg a három hónapot,

15. a  kutatónak olyan magyarországi oktatási tevékenységéhez, amelyet a  harmadik országbeli állampolgár 
a  kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a  fogadási megállapodásról szóló 
kormányrendelet szerinti, akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodásban meghatározott 
kutatási tevékenysége mellett végez,

16. ha a foglalkoztató a 2. § 12. pontjában meghatározott, engedély meghosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb 
a munkavállalási engedély lejártát megelőző tizenötödik napon benyújtja, valamint

17. az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár − a családi együttélést biztosító szabályok 
hatálya alá tartozó − családtagja munkavégzéséhez.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazásának feltétele, hogy a  harmadik országbeli állampolgár 
a jogszabályban előírt alkalmazási feltételeknek megfeleljen.

 (3) Az (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott esetekben a 6. §-ban foglalt szempontokat sem kell vizsgálni.
 (4) Az (1) bekezdés 3. pontja alkalmazása szempontjából, a megelőző év december 31-ei munkajogi állományi létszám 

öt százalékának kiszámításánál minden olyan harmadik országbeli állampolgárt figyelembe kell venni, akinek 
foglalkoztatására munkavállalási engedély vagy összevont engedély alapján kerül sor.

 (5) Az  (1)  bekezdés 4.  pontjában meghatározott viszonosság fennállásának tekintetében a  külpolitikáért felelős 
miniszter nyilatkozata az irányadó.

4. Eljárási szabályok

10. § (1) A  munkavállalási engedély és a  mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély (a  továbbiakban együtt: 
engedély) iránti kérelmet, valamint a  munkaerőigényt annál a  munkaügyi központnál kell benyújtani, amelynek 
területén a  harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása történik. A  munkaerőigényt a  foglalkoztatás helye 
szerint illetékes kirendeltségnél kell benyújtani.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha
a) a  munka természetéből adódóan a  munkavégzés több megye vagy kirendeltség területére terjedhet ki, 

a munkavégzés megkezdésének helye szerinti munkaügyi központ, illetve kirendeltség,
b) a  harmadik országbeli állampolgárt a  foglalkoztató több − különböző megye vagy kirendeltség területén 

lévő − telephelyén kívánja foglalkoztatni, a  foglalkoztató székhelye szerinti munkaügyi központ, illetve 
kirendeltség

jár el.
 (3) A kérelemmel egyidejűleg benyújtott munkaerőigény előzetes vizsgálatát a munkaügyi központ végzi el, amelyet 

követően a munkaerőigényt a közvetítési eljárás lefolytatása érdekében az (1) vagy a (2) bekezdés szerint illetékes 
kirendeltség részére továbbítja. A kirendeltség a közvetítés eredményéről a 13. § (4) bekezdésében meghatározott 
határidőn belül tájékoztatja a  munkaügyi központot. Amennyiben az  engedély iránti kérelem elutasítási feltételei 
a közvetítési eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül fennállnak, a munkaügyi központ a munkaerőigény 
továbbítását mellőzi.

11. § (1) Az engedély iránti kérelmet a foglalkoztató nyújtja be.
 (2) A kérelmet az 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

12. § (1) A  kérelemhez − a  mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély, valamint a  munkavállalási engedély 
meghosszabbítása iránti kérelem kivételével − csatolni kell:
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a) a  harmadik országbeli állampolgárnak a  tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai 
végzettségét igazoló okirat hiteles másolatát, valamint annak hiteles magyar fordítását, továbbá

b) a  9.  §-ban meghatározott esetben a  jogosultság feltételeinek fennállását igazoló adatokat, okiratokat, 
valamint a hozzátartozói minőséget igazoló okirat hiteles másolatát, valamint azok hiteles magyar fordítását.

 (2) Ha a szakképzettség vagy végzettség megfelelősége tekintetében kétség merül fel, a munkaügyi központ a külföldi 
bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságot megkeresi annak igazolása érdekében, hogy a diploma 
honosításához vagy elismeréséhez szükséges feltételek fennállnak-e. A  külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása a szakképesítések elismeréséről szóló törvény szerinti honosítási, illetve 
elismerési eljárást nem váltja ki.

 (3) Ha a  harmadik országbeli állampolgárnak a  tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai 
végzettségét igazoló okirat hiteles másolata a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül indított munkavállalási 
engedélyezési ügyben valamely munkaügyi központ részére becsatolásra került, a munkaügyi központ hivatalból, 
saját iratanyagából, vagy a  foglalkoztató kérelmére belföldi jogsegély keretében más munkaügyi központtól 
az  eredetivel megegyező hitelesített másolatban szerzi be, amennyiben az  a  megkeresett munkaügyi központ 
iratanyagában megtalálható.

 (4) Az  eljárásban a  korábbi engedélyt kiadó munkaügyi központ által készített nem hiteles elektronikus másolat 
elfogadható. A hiteles dokumentumot a másolatot kiállító munkaügyi központ irattárában legalább tíz évig megőrzi.

13. § (1) Az e  rendelet szerinti közigazgatási hatósági eljárásban − a  (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel − az ügyintézési 
határidő harminc nap.

 (2) Kulcsszemélyzet foglalkoztatásának engedélyezésére irányuló kérelem esetében az ügyintézési határidő öt nap.
 (3) Az ügyintézési határidő tíz nap

a) a munkaerőpiaci vizsgálat nélkül kiadandó egyéni engedély esetén,
b) a 14. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben, valamint
c) ha a foglalkoztató a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti munkaerőigényét a kérelem benyújtását megelőzően 

legalább tizenöt nappal korábban a kirendeltségnél benyújtotta.
 (4) A 10. § szerinti közvetítési eljárást a kirendeltség tizenöt napon belül folyatja le.

14. § (1) A foglalkoztató köteles bejelenteni öt napon belül az illetékes munkaügyi központhoz
a) a munkavállalási engedélyhez kötött foglalkoztatás meghiúsulását,
b) a munkavállalási engedélyben meghatározott foglalkoztatás megszűnését, valamint
c) a  munkavállalási engedélyben meghatározott foglalkoztatás engedélymentessé válását, kivéve, ha 

az illetékes munkaügyi központnak hivatalból tudomása van erről.
 (2) A foglalkoztató (1) bekezdés szerinti bejelentésének

a) az engedély számát,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a munkaviszony megszűnésének időpontját, és
c) az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott esetben az  engedélymentességet megalapozó okot és annak 

kezdő időpontját
kell tartalmaznia.

 (3) A  foglalkoztató az  engedélyt köteles a  foglalkoztatás időtartama alatt, valamint annak megszűnését követően 
három évig megőrizni, és a hatósági ellenőrzést végző szervnek felmutatni.

 (4) A munkaügyi központ az engedélyt visszavonja, ha a harmadik országbeli állampolgár
a) foglalkoztatása meghiúsul vagy megszűnik a foglalkoztatónál,
b) foglalkoztatására az engedélyben foglaltaktól eltérő munkahelyen vagy munkakörben kerül sor,
c) foglalkoztatása engedélymentessé vált,
d) tartózkodásra jogosító engedélye érvénytelenné vált vagy tartózkodásra jogosító engedélyét jogerősen 

visszavonták, és erről a munkaügyi központ tudomást szerez,
e) foglalkoztatásának az engedélyben foglalt feltételei már nem állnak fenn, vagy
f ) foglalkoztatása érdekében a foglalkoztató hamis vagy hamisított okiratot nyújtott be.

 (5) Engedély nélkül történő foglalkoztatásnak kell tekinteni azt is, ha a harmadik országbeli állampolgár tevékenységét 
nem az engedélyben megjelölt foglalkoztatónál végzi, vagy a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgárt nem 
az engedélyben megjelölt munkahelyen vagy munkakörben foglalkoztatja.
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5. A harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatását érintő engedélyezési 
kötelezettség alóli mentesség szabályai

15. § (1) A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő 
foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre:
 1. nemzetközi szerződés ilyen tartalmú rendelkezése esetén,
 2. a  külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság − nemzetközi szerződés által meghatározott − fiók és 

képviselet vezetőjeként történő munkavégzéséhez,
 3. külföldi állam diplomáciai (konzuli) képviselete vagy egyéb szerve személyi állománya keretében, a  küldő 

állam által delegált tagjának a  képviseletnél vagy egyéb szervnél történő munkavégzéséhez, valamint 
az  államok közt fennálló viszonosság alapján, a  külföldi állam diplomáciai vagy konzuli képviselete 
személyzete közeli hozzátartozójának munkavégzéséhez,

 4. a  Magyarország területén nemzetközi szerződés alapján működő nemzetközi kormányközi szervezet, 
valamint Magyarország által nemzetközi szervezetként elismert, Magyarország területén működő szervezet 
(a  továbbiakban: nemzetközi szervezet) személyzetének a  nemzetközi szervezetnél történő, valamint ezek 
közeli hozzátartozójának munkavégzéséhez,

 5. a  nemzetközi szervezetet vagy nemzetközi szervezetnek nem minősülő közös szervet létrehozó 
szerződésben részes államok által delegált személyeknek (a  továbbiakban: delegáltak) a  nemzetközi 
szervezetnél vagy a  közös szervnél történő munkavégzéséhez, valamint a  részes államok között fennálló 
viszonosság alapján a delegáltak közeli hozzátartozójának munkavégzéséhez,

 6. a  harmadik országban honos vállalkozással kötött magánjogi szerződés alapján történő − alkalmanként 
harminc napos időtartamon belül a tizenöt munkanapot meg nem haladó − üzembe helyezési, szavatossági, 
szervizelési és jótállási tevékenység elvégzéséhez,

 7. az  EGT-megállapodásban részes valamely államban letelepedett munkáltató által határon átnyúló 
szolgáltatásnyújtás teljesítése keretében kiküldetés, kirendelés útján magyarországi foglalkoztatónál 
magánjogi szerződés teljesítése érdekében történő munkavégzéshez,

 8. az  EGT-megállapodásban részes valamely államban letelepedett munkaerő-kölcsönzési tevékenységet 
folytató vállalkozás, mint munkáltató által kölcsönzött munkavállaló magyarországi foglalkoztatónál 
munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzéséhez,

 9. a  külföldi részesedéssel rendelkező gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként, valamint felügyelő 
bizottsági tagjaként történő munkavégzéshez,

10. a  posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján 
− a pályázat, valamint az ösztöndíj keretében történő − munkavégzéshez,

11. a  külföldi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló harmadik országbeli állampolgárnak 
nemzetközi diákszervezet által szervezett szakmai gyakorlat keretében történő foglalkoztatásához,

12. a  Magyarország területén működő szakiskolával, középiskolával, alapfokú művészeti iskolával, felsőoktatási 
intézménnyel nappali tagozatos tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban álló személynek a  jogviszony 
fennállása alatt történő munkavégzéséhez,

13. az  alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, idegen nyelven történő olyan oktatási 
tevékenységhez, amelyre − az  oktatásért felelős miniszter igazolása szerint − az  érintett államok illetékes 
miniszterei által aláírt nemzetközi oktatási program keretében kerül sor,

14. a  bevett egyház belső szabályában meghatározott, az  egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi 
szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban teljesítő 
természetes személy (egyházi személy) tevékenységéhez,

15. a  Magyarország területén menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését 
kérőnek, továbbá a befogadottnak a befogadó állomáson történő munkavégzéséhez,

16. a  naptári évenként tíz munkanapnál nem hosszabb ideig tartó, oktatási, tudományos vagy művészeti 
tevékenységhez,

17. a kutató olyan tevékenységéhez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – 
a Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik,

18. a  Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, és Grundtvig program keretében szakmai gyakorlaton résztvevő 
harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásához,

19. a  magyar állampolgár olyan özvegyének munkavégzéséhez, aki az  elhunyt házastárssal annak halála előtt 
legalább egy évig Magyarország területén együtt élt,
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20. a  kutató olyan magyarországi kutatási tevékenységéhez, amelyet a  harmadik országbeli állampolgár 
kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a  fogadási megállapodásról szóló 
kormányrendelet rendelkezései szerint, akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján 
végez,

21. a  hivatásos sportolónak munkavégzés keretében folytatott sporttevékenységéhez, és az  edző 
sporttevékenységre való felkészítő tevékenységéhez,

22. az  1999. évi CXVII. törvénnyel kihirdetett az  Észak-Atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik 
jogállásáról szóló 1951. június 19-én Londonban kelt Megállapodás (a  továbbiakban: NATO-SOFA 
Megállapodás) részes államainak a  NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1.  pont a) és b)  alpontjában 
meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya 
tagjai közeli hozzátartozóinak munkavégzéséhez a szolgálati célú tartózkodás idejére a  részes államok közt 
fennálló viszonosság alapján,

23. a Harmtv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes 
tartózkodási engedéllyel rendelkező és legalább egy éve jogszerűen Magyarország területén tartózkodó 
családtagjának, feltéve, hogy a családegyesítő engedély nélkül foglalkoztatható, valamint

24. a  menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagjának, vagy a  menekültként elismert kísérő 
nélküli kiskorú esetén szülőjének, ennek hiányában gyámjának, feltéve, hogy a családi együttélés biztosítása 
céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség nem vonatkozik a harmadik országbeli állampolgárnak a mentesség 
alá eső tevékenységét meghaladó munkavégzésére.

 (3) Az  (1)  bekezdés 3. és 5.  pontjában meghatározott viszonosság fennállásának tekintetében a  külpolitikáért felelős 
miniszter nyilatkozata az irányadó.

 (4) A mentesség alapjául szolgáló feltételek fennállását a foglalkoztatónak kell bizonyítani.

III. FEJEZET
A MAGYARORSZÁGON ENGEDÉLYMENTESEN FOGLALKOZTAThATÓ hARMADIK ORSZÁGBELI 
ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI FOGLALKOZTATÁSÁNAK BEJELENTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

16. § (1) A foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak bejelenteni
a) a 15. § (1) bekezdés 7. és 8. pontja kivételével annak a harmadik országbeli állampolgárnak a foglalkoztatását, 

akinek Magyarország területén történő foglalkoztatásához e  rendelet szabályai szerint nincs szükség 
engedélyre, valamint

b) a  menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a  bevándorolt vagy letelepedett 
jogállású személy foglalkoztatását.

 (2) A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését 
legkésőbb az azt követő napon kell bejelenteni.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bejelentés személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmazza 
a  foglalkoztatottak számát, életkorát, iskolai végzettségét, állampolgárságát, munkakörének FEOR számát, 
a  foglalkoztatási jogviszony formáját, hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, a  foglalkoztató 
statisztikai törzsszámát, továbbá az  arra vonatkozó adatot, hogy a  foglalkoztatási jogviszony létrejött vagy 
megszűnt.

 (4) A munkaügyi központ igazolja a bejelentés teljesítését, és a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet.
 (5) A  foglalkoztató köteles a  bejelentés tárgyát képező foglalkoztatási jogviszony létesítéséről és megszűnéséről 

szóló dokumentumot és igazolást a  foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő három évig megőrizni, és 
az ellenőrzés során bemutatni.

 (6) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése, és annak igazolása nem feltétele 
a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének, és az annak alapján végzett tevékenység megkezdésének.
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IV. FEJEZET
A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYhIVATAL MUNKAüGYI KÖZPONTJÁNAK A hARMADIK ORSZÁGBELI 
ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁG TERüLETÉN VALÓ TARTÓZKODÁSÁRA ÉS MUNKAVÁLLALÁSÁRA 
VONATKOZÓ ÖSSZEVONT ENGEDÉLY KIADÁSÁVAL ÉS MEGhOSSZABBÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
SZAKhATÓSÁGI KÖZREMűKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

17. §  A munkaügyi központ az  összevont engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló hatósági eljárásban 
− a  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező idegenrendészeti hatóság megkeresésére − szakhatósági 
állásfoglalásban nyilatkozik arról, hogy a  harmadik országbeli állampolgárnak az  Flt. 7.  § (7)  bekezdése szerinti 
előzetes megállapodásban (a  továbbiakban: előzetes megállapodás) meghatározott munkakörben történő 
magyarországi munkavállalását támogatja, vagy nem támogatja.

18. § (1) A  munkaügyi központ a  szakhatósági állásfoglalásában − a  3.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontjában meghatározott 
szempontok vizsgálata nélkül − támogatja a  harmadik országbeli állampolgárnak az  előzetes megállapodásban 
meghatározott munkakörben történő magyarországi munkavállalását, ha a  harmadik országbeli állampolgár 
tekintetében olyan feltételek állnak fenn, amelyek alapján a  nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadandó 
tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához 
− a  15.  §-ban foglaltak szerint – nem lenne szükség engedélyre, vagy az  engedélyt a  9.  §-ban foglaltak szerint 
a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül kellene kiadni.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazásának feltétele, hogy a  harmadik országbeli állampolgár 
a jogszabályban, valamint az előzetes megállapodásban előírt alkalmazási feltételekkel rendelkezzen.

19. § (1) A  18.  §-ban foglaltakon kívül a  munkaügyi központ abban az  esetben támogatja a  harmadik országbeli 
állampolgárnak az  előzetes megállapodásban meghatározott munkakörben történő magyarországi 
munkavállalását, ha
a) a  harmadik országbeli állampolgár az  előzetes megállapodásban meghatározott munkakörhöz szükséges 

szakmai képesítéssel rendelkezik,
b) a  foglalkoztató a  harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységre vonatkozóan érvényes 

munkaerőigénnyel rendelkezett,
c) a  munkaerőigény benyújtásától kezdődően nem közvetítettek ki részére olyan kiközvetíthető munkaerőt, 

akit az  Flt. és a  végrehajtására kiadott jogszabályok alapján álláskeresőként tartanak nyilván, és aki 
rendelkezik a  jogszabályban előírt, valamint a  foglalkoztató munkaerőigényében megjelölt alkalmazási 
feltételekkel, és

d) a  harmadik országbeli állampolgár megfelel a  jogszabályban előírt, valamint a  foglalkoztató 
munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételeknek.

 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontjának alkalmazása szempontjából érvényes munkaerőigénynek azt a  munkaerőigényt kell 
tekinteni, amelyet a foglalkoztató
a) az összevont engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyújtott be,
b) hatvan napnál nem régebben nyújtott be, vagy
c) hatvan napnál régebben nyújtott be, de azt legalább a kérelem benyújtását megelőző hatvan napnál nem 

régebben meghosszabbította,
és az  (5) bekezdésben foglalt kivétellel az előzetes megállapodást kötő foglalkoztató a munkaerőigényt a  fővárosi 
és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának annál a  munkaügyi kirendeltségénél jelentette be, 
amelynek területén a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása történik.

 (3) Ha a  harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának helye több különböző megye területén található, 
az  (1)  bekezdés b) és c)  pontjában meghatározott feltételnek − a  (4)  bekezdésben meghatározott kivétellel − 
a foglalkoztató székhelye szerinti megyében kell fennállnia. Ezen túlmenően a támogató szakhatósági állásfoglalás 
kiadásának az  is feltétele, hogy a  munkavégzéssel érintett többi megye területén ne álljon rendelkezésre olyan 
kiközvetíthető munkaerő, aki a tevékenység ellátására rendelkezik a  jogszabályban előírt, valamint a  foglalkoztató 
munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételekkel.

 (4) Ha a  munkavégzés a  munka természetéből adódóan több megye területére terjedhet ki, az  (1)  bekezdés b) és 
c)  pontjában meghatározott feltételeknek a  munkavégzés megkezdésének helye szerinti megye vonatkozásában 
kell fennállnia.
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 (5) A  (3) és (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, a  (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a munkaerőigény 
érvényességének feltétele, hogy azt a foglalkoztató
a) ha a munka természetéből adódóan, a munkavégzés több megye vagy kirendeltség területére terjedhet ki, 

a munkavégzés megkezdésének helye szerinti kirendeltségnél,
b) ha a harmadik országbeli állampolgárt a foglalkoztató több − különböző megye vagy kirendeltség területén 

lévő − telephelyén kívánja foglalkoztatni, a székhelye szerinti kirendeltségnél
jelentse be.

20. § (1) A munkaügyi központ szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja az összevont engedély kiadását, ha
a) nem állnak fenn a 19. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott feltételek,
b) az  összevont engedély kiadásával a  Magyarországon összesen vagy az  adott munkaügyi központ 

illetékességi területén egyidejűleg foglalkoztatott, vagy egy adott foglalkozásban egyidejűleg foglalkoztatott 
harmadik országbeli állampolgárok létszáma az  Flt. 7.  § (6)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott létszámot meghaladja,

c) az előzetes megállapodásban meghatározott munkakör ellátása az Flt. 7. § (6) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott tilalomba ütközik,

d) a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenység elvégzésére a jogszabály vagy a foglalkoztató 
által előírt képzettséggel és alkalmazási feltételekkel rendelkező kiközvetíthető munkaerő áll rendelkezésre,

e) a  foglalkoztató a  munkaerőigényében a  munkavállaló alkalmazásához olyan feltételt írt elő, amelynek 
előírása az ott megjelölt munkakör betöltéséhez vagy tevékenység ellátásához nem szükséges,

f ) a  foglalkoztató a  jogszabályban vagy a  munkaerőigényében meghatározott feltételeknek megfelelő 
kiközvetíthető munkaerő foglalkoztatásától elzárkózott, vagy a  foglalkoztató a  kérelem benyújtását 
megelőzően érvényes munkaerőigénnyel rendelkezett, de közvetítést nem kért,

g) a  harmadik országbeli állampolgár állandó lakóhelye szerinti ország illetékes hatósága a  magyar 
állampolgárok adott országban történő munkavállalásának engedélyezését más országok állampolgáraira 
irányadó általános feltételekhez képest indokolatlanul nehezebb feltételhez köti (viszonosság hiánya),

h) az  előzetes megállapodást megkötő foglalkoztatónál a  foglalkoztatás egészségügyi, szakmai, vagy műszaki 
feltételei nem biztosítottak, vagy

i) az  előzetes megállapodást megkötő foglalkoztatónál a  kérelem benyújtásának időpontjában a  harmadik 
országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységet is érintő sztrájk van.

 (2) Az  (1)  bekezdés g)  pontjában meghatározott körülmény fennállásáról a  munkaügyi központot a  miniszter 
tájékoztatja.

21. § (1) A  munkaügyi központ a  szakhatósági állásfoglalás kiadását megelőzően a  harmadik országbeli állampolgár 
szakképzettségének, vagy végzettségének megfelelőségére vonatkozó döntés előkészítése érdekében kétség 
esetén belföldi jogsegély keretében megkeresi a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős 
hatóságot.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság igazolja, hogy
a) szabályozott szakma esetén fennállnak-e az oklevél elismeréséhez vagy honosításához szükséges feltételek, 

valamint
b) EU Kék Kártya kiadására irányuló eljárásban nem szabályozott szakma esetén az oklevél felsőfokú képesítést 

tanúsít-e.
 (3) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása a szakképesítések elismeréséről 

szóló törvény szerinti honosítási, illetve elismerési eljárást nem váltja ki.
 (4) A  tevékenység ellátásához szükséges szakképzettséget, iskolai végzettséget igazoló okirat tekintetében a  12.  §  

(3)–(4) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
 (5) A munkaügyi központ – szükség esetén −

a) a munkavállalón kívül a foglalkoztatót is felhívhatja hiánypótlásra, valamint
b) a munkavállalót a foglalkoztató közreműködésével is felhívhatja hiánypótlásra.

22. §  A Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak a  másodfokú eljárásban adandó szakhatósági állásfoglalására a  17–21.  §-ban 
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
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V. FEJEZET
A MUNKABÉR MEGTÉRÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

23. § (1) Az  érvényes tartózkodási engedéllyel vagy más, tartózkodásra jogosító engedéllyel nem rendelkező harmadik 
országbeli állampolgár foglalkoztatása esetén a munkáltató köteles megtéríteni a harmadik országbeli állampolgár 
elmaradt munkabérét és egyéb járandóságait.

 (2) A megállapodás szerinti díjazás megállapításánál legalább a kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni.
 (3) A  munkáltató köteles megtéríteni a  harmadik országbeli állampolgár elmaradt járandóságai kifizetésének 

a visszautazása szerinti országba történő megküldésével összefüggő indokolt költségeket is.
 (4) Az (1) bekezdés alkalmazásában − az ellenkező bizonyításáig − a munkaviszony fennállását legalább három hónap 

időtartamban vélelmezni kell.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

25. § (1) A 2014. január 1-jét megelőzően hatályban volt jogszabály alapján kiadott munkavállalási engedély 2013. december 
31-ét követően nem hosszabbítható meg.

 (2) A  2014. január 1-je előtt kiadott munkavállalási engedély visszavonására az  engedély iránti kérelem beadásának 
időpontjában hatályos szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

26. §  E rendelet
a) a családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-ei 2003/86/EK tanácsi irányelv 2. és 14. cikkének,
b) a  harmadik országbeli állampolgároknak az  Európai Közösség területén folytatott tudományos kutatás 

céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásról szóló, 2005. október 12-i 2005/71/EK tanácsi irányelvnek,
c) a  harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való 

belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek,
d) az  illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni 

szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

e) a  harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodásra és munkavállalására 
vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a  harmadik országból 
származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló 
2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

27. § (1) A  Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a  szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről 
szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 6.  § (1)  bekezdés j)  pontja a  következő 
jc) alponttal egészül ki:
[A hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében
j) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében]
„jc) ellátja az  idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alá tartozó tartózkodási engedélyhez szükséges 
szakhatósági állásfoglalással kapcsolatos másodfokú hatósági feladatokat,”

 (2) A Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkaügyi központ át nem ruházható hatáskörben a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén első 
fokú hatósági jogkört gyakorol)
„e) a  nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik 
országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához szükséges munkavállalási engedély, valamint 
az  idegenrendészeti hatóság által a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedélyhez szükséges 
szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatos ügyekben,”



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	198.	szám	 83159

28. §  Hatályát veszti
a) a  harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes 

foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet,
b) a  megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi központjának az  EU Kék kártya kiadásával kapcsolatos 

szakhatósági állásfoglalása kialakításának szabályairól, valamint egyes migrációs tárgyú és egyéb 
kormányrendeletek módosításáról szóló 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint

c) a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 
16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
szezonális munkavállalási engedély iránt

A kérelem benyújtásának helye:
Az általános szabályok szerint a  kérelmet a  harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának helye szerinti 
munkaügyi központnál kell benyújtani.
Kivételek:
– a  foglalkoztatás megkezdésének helye szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani, ha a  munka 

természetéből adódóan a foglalkoztatás több megye területére terjedhet ki,
– a  foglalkoztató székhelye szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani, ha a  foglalkoztató a  harmadik 

országbeli állampolgárt több, különböző megye területén lévő telephelyén kívánja foglalkoztatni.
1. A kérelmező foglalkoztató (kölcsönbeadó) adatai:

1.1. Neve: ............................................................................................................................................................................................
1.2. Címe: ............................................................................................................................................................................................
1.3. Adóazonosító száma: .............................................................................................................................................................
1.4. TEÁOR kód: ................................................................................................................................................................................
1.5. Képviseletre jogosult neve: .................................................................................................................................................
1.6. Ügyintéző neve: .......................................................................................................................................................................
 Telefonszáma: ...........................................................................................................................................................................
 Fax: ................................................................................................................................................................................................
 Elektronikus levelezési címe (e-mail): ..............................................................................................................................

2. A foglalkoztatni kívánt harmadik országbeli állampolgár adatai:
2.1. Neve:
 Családi neve: ..............................................................................................................................................................................
 Utóneve: .....................................................................................................................................................................................
2.2. Születéskori neve:
 Születéskori családi neve: .....................................................................................................................................................
 Születéskori utóneve: .............................................................................................................................................................
2.3. Anyja (születéskori) neve:
  Családi neve: ..............................................................................................................................................................................
  Utóneve: .....................................................................................................................................................................................
2.4. Születési helye: .........................................................................................................................................................................
2.5. Születési ideje: ..........................................................................................................................................................................
2.6. Neme: o férfi o nő
2.7. Állampolgársága: .....................................................................................................................................................................
2.8. Útlevélszáma: ............................................................................................................................................................................
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2.9. A tevékenység ellátásához szükséges iskolai végzettsége: .....................................................................................
 Szakképzettsége(i), képzettsége(i), ismerete(i): ...........................................................................................................
2.10. Magyarországi tartózkodási helye (ha van): ..................................................................................................................

3. A harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenység, betöltendő munkakör:
3.1. Megnevezése: ...........................................................................................................................................................................
3.2. FEOR-kódja: ................................................................................................................................................................................
3.3. A tevékenység ellátásához szükséges szakképzettség: .............................................................................................
3.4. Az ellátandó tevékenység részletes leírása: ...................................................................................................................
3.5. A foglalkoztatás helye(i): .......................................................................................................................................................
3.6. Heti munkaidő: .........................................................................................................................................................................
 Teljes/részmunkaidő ..................... óra.
3.7. A foglalkoztatás várható kezdetének (kezdeteinek) és befejezésének (befejezéseinek) dátumai:
 ....................................-tól ..............................-ig
 ....................................-tól ..............................-ig
 ....................................-tól ..............................-ig
3.8. Várható (bruttó) alapbér, illetmény, díjazás, ellenérték összege: ...........................................................................

4. A harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának indokolása, a foglalkoztatás egyéb feltételei:
4.1. A foglalkoztatás munkaerő-kölcsönzés keretében történik-e?

Igen Nem
5. A  harmadik országbeli állampolgár dolgozott-e korábban mezőgazdasági szezonális munkavállalási 

engedély alapján Magyarországon?
Igen Nem

 Előző munkavállalási engedélyt kiadó munkaügyi központ megnevezése: .......................................................................
6. A kérelmező foglalkoztató nyilatkozatai:

6.1. Kijelentem, hogy a  kérelem benyújtását megelőző egy évben munkaügyi bírságot vagy 
munkavédelmi bírságot velem szemben jogerősen:

 – nem szabtak ki
 – kiszabtak.
6.2. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül harmadik országbeli állampolgár 

engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzfizetésre:
 – köteleztek:
 a befizetésnek ..................................... napján eleget tettem.
 – nem köteleztek.
6.3. Kijelentem, hogy a kérelmezett munkakörre vonatkozóan érvényes (folyamatos) munkaerőigénnyel:
 – rendelkezem, a kérelmet megelőzően nyújtottam be
 mikor: ...........................................................................................................................................................................................
 melyik kirendeltségen: ..........................................................................................................................................................
 – nem rendelkezem
 – a kérelemmel egyidejűleg nyújtom be.

7. A kérelemhez csatolandó mellékletek:
7.1. Munkaerőigény benyújtása, amennyiben korábban nem nyújtotta be a  foglalkoztatás tervezett 

helye szerinti kirendeltségen.
8. A  munkaügyi központ – az  egyéni vállalkozó, illetve a  cégbíróság által nyilvántartott gazdasági társaság 

kivételével – a foglalkoztatótól az azonosítására vonatkozóan további adatok és okiratok becsatolását kérheti.

Dátum: ........................................................

  ............................................................... 
  foglalkoztató cégszerű aláírása
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2. melléklet a 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
munkavállalási engedély iránt

Az engedélyt a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési 
eljárás alapján történő engedélyezéséről, az  engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, 
valamint a  Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok 
magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a  munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján kérelmezem.

o A munkavállalási engedély iránt a 3. § alapján.
o Az engedélyt a Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés ........ pontja szerint munkaerőpiaci vizsgálat nélkül kérelmezem.

Az egyéni munkavállalási engedély és a  9.  § szerinti munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtásának helye: 
Az  általános szabályok szerint a  kérelmet a  harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának helye szerinti 
munkaügyi központnál kell benyújtani.
Kivételek:
− a foglalkoztatás megkezdésének helye szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani, ha a  munka 

természetéből adódóan a foglalkoztatás több megye területére terjedhet ki,
− a foglalkoztató székhelye szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani, ha a  foglalkoztató a  harmadik 

országbeli állampolgárt több, különböző megye területén lévő telephelyén kívánja foglalkoztatni.
1. A kérelmező foglalkoztató adatai:

1.1. Neve: ............................................................................................................................................................................................
1.2. Címe: ............................................................................................................................................................................................
1.3. Adóazonosító száma/adóazonosító jele: ........................................................................................................................
1.4. TEÁOR kód: ................................................................................................................................................................................
1.5. Képviseletre jogosult neve: .................................................................................................................................................
1.6. Ügyintéző neve: .......................................................................................................................................................................
 Telefonszáma: ...........................................................................................................................................................................
 Fax: ................................................................................................................................................................................................
 Elektronikus levelezési címe (e-mail): ..............................................................................................................................

2. A foglalkoztatni kívánt harmadik országbeli állampolgárának adatai:
2.1. Neve:
 Családi neve: ..............................................................................................................................................................................
 Utóneve: .....................................................................................................................................................................................
2.2. Születéskori neve:
 Születéskori családi neve: .....................................................................................................................................................
 Születéskori utóneve: .............................................................................................................................................................
2.3. Anyja (születéskori) neve:
 Családi neve: ..............................................................................................................................................................................
 Utóneve: .....................................................................................................................................................................................
2.4. Születési helye: .........................................................................................................................................................................
2.5. Születési ideje: ..........................................................................................................................................................................
2.6. Neme: o férfi o nő
2.7. Állampolgársága: .....................................................................................................................................................................
2.8. Útlevélszáma: ............................................................................................................................................................................
2.9. A munkakör betöltéséhez szükséges képzettsége:
 Legmagasabb iskolai végzettsége: ...................................................................................................................................
 Szakképzettsége(i), képzettsége(i), ismerete(i): ...........................................................................................................



83162	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	198.	szám	

2.10. Nyelvismerete:
 Anyanyelve:
 Beszél-e magyarul:
 Igen Nem
 Egyéb nyelvismeret felsorolása:
2.11. Magyarországi tartózkodási helye (ha van): ..................................................................................................................

3. A harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenység, betöltendő munkakör:
3.1. Megnevezése: ...........................................................................................................................................................................
3.2. FEOR száma: ...............................................................................................................................................................................
3.3. A tevékenység ellátásához szükséges szakképzettség(ek): .....................................................................................
3.4. A tevékenység ellátáshoz szükséges legmagasabb iskolai végzettség: ..............................................................
3.5. A foglalkoztató által megjelölt egyéb alkalmazási feltételek:
 ........................................................................................................................................................................................................
3.6. Az ellátandó tevékenység részletes leírása:
 ........................................................................................................................................................................................................

4. A foglalkoztatás jellemzői:
4.1. A foglalkoztatás helye(i): .......................................................................................................................................................
4.2. Heti munkaidő: .........................................................................................................................................................................
 Teljes/részmunkaidő ..................... óra.
4.3. Várható (bruttó) alapbér, illetmény, díjazás, ellenérték összege: ......................................... Ft/hó
4.4. A  foglalkoztatásra irányuló jogviszony megnevezése (munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati 

jogviszony stb.): ........................................................................................................................................................................
4.5. A foglalkoztatás várható/tervezett időtartama: ...........................-tól ............................-ig.

5. A  harmadik országbeli állampolgár öt éven belül munkavállalási engedély alapján dolgozott-e korábban 
Magyarországon?

Igen Nem
 Előző munkavállalási engedélyt kiadó munkaügyi központ megnevezése: .......................................................................
 Kérem, hogy a  harmadik országbeli állampolgár tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, 

iskolai végzettségét igazoló dokumentumot a munkaügyi központ belföldi jogsegély keretében szerezze be 
a korábbi munkavállalási engedélyt kiadó munkaügyi központtól.

Igen Nem
6. A kérelmező foglalkoztató nyilatkozatai:

6.1. Kijelentem, hogy a  kérelem benyújtását megelőző egy évben munkaügyi bírságot vagy 
munkavédelmi bírságot velem szemben jogerősen:

 – nem szabtak ki
 – kiszabtak.
6.2. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül harmadik országbeli állampolgár 

engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzfizetésre:
 – köteleztek
 a befizetésnek ...................................... napján eleget tettem/nem tettem eleget,
 – nem köteleztek.
6.3. Kijelentem, hogy a  foglalkoztatónál a  kérelem benyújtásának időpontjában a  harmadik országbeli 

állampolgár által ellátandó tevékenységet is érintően sztrájkot:
 – nem tartanak
 – tartanak.
6.4. Kijelentem, hogy a  kérelem benyújtását megelőző évben a  munka törvénykönyvében, 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott csoportos létszámcsökkentést:
 – nem hajtottam végre
 – végrehajtottam:
6.5. Kijelentem, hogy a kérelmezett munkakörre vonatkozóan érvényes munkaerőigénnyel
 – rendelkezem, amelyet a kérelmet megelőzően nyújtottam be
 mikor:
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 melyik kirendeltségen:
 – nem rendelkezem
 – a kérelemmel egyidejűleg nyújtom be.

7. A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek:
7.1. Munkaerőigény benyújtása, amennyiben korábban nem nyújtotta be a  foglalkoztatás tervezett 

helye szerinti kirendeltségen.
7.2. A  harmadik országbeli állampolgár tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségéről, iskolai 

végzettségéről szóló okirat hiteles másolata, valamint hiteles magyar fordítása. Ha a  harmadik 
országbeli állampolgárnak öt éven belül volt korábbi engedélye valamely munkaügyi központnál 
és a  szakképzettségéről, iskolai végzettségéről szóló okirat a  munkaügyi központ részére 
munkavállalási engedélyeztetési ügyben becsatolásra került, a  dokumentumot nem szükséges 
csatolni, azt − a  foglalkoztató kérelmére − az  eljáró munkaügyi központ szerzi be, amennyiben 
az a munkaügyi központ rendelkezésére áll.

8. A  munkaügyi központ − az egyéni vállalkozó, illetve a  cégbíróság által nyilvántartott gazdasági társaság 
kivételével − a foglalkoztatótól az azonosítására vonatkozóan további adatok és okiratok becsatolását kérheti.

Dátum: ........................................................

  ................................................................. 
  foglalkoztató cégszerű aláírása

A Kormány 446/2013. (XI. 28.) Korm. rendelete
az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú 
módosításáról

A Kormány a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 111.  § 
(1) bekezdés a)–c), valamint e) és s) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény 93.  § (1)  bekezdés a) és c)–d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.  törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I.  törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 80.  § (2)  bekezdése a  következő c)  ponttal 
egészül ki:
(E rendelet)
„c) a  személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) 
létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról 
szóló egyezmény, a  810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az  1683/95/EK tanácsi rendelet, 
a 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 
2013. június 26-i, 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek”
(a végrehajtását szolgálja.)
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2. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
a) 3.  §-át megelőző alcímben, 7.  § (1)–(2) és (4)–(5)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében, 16.  §  

(1)–(3)  bekezdésében, 16/A.  § (1)  bekezdésében, 16/B.  § (1)  bekezdésében, 16/C.  § (1)  bekezdésében, 
17.  § (2)  bekezdésében, 17.  § (3)  bekezdésének nyitó szövegrészében, 17.  § (4)  bekezdésében, 37.  § 
(2) bekezdésében, továbbá 47. § (1), (3) és (5) bekezdésében a „három hónapot meg nem haladó” szövegrész 
helyébe a „kilencven napot meg nem haladó, tervezett”,

b) 4.  §-ának nyitó szövegrészében a  „három hónapot meg nem haladó tartózkodásra” szövegrész helyébe 
a „száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett (a  továbbiakban: kilencven napot 
meg nem haladó, tervezett) tartózkodásra”,

c) 9.  § (2)  bekezdésében, továbbá 12.  § (3)  bekezdésében a „három hónapot meg nem haladó” szövegrész 
helyébe a „kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító”,

d) 17. § (5) bekezdésében a „három hónapot meg nem haladó” szövegrészek helyébe a „kilencven napot meg 
nem haladó, tervezett”, valamint

e) 19. §-át megelőző alcímében, 33/A. §-ában, 36. §-át megelőző alcímében, 36. § (1) bekezdésében, és 37. §-át 
megelőző alcímében a  „három hónapot meghaladó” szövegrész helyébe a  „száznyolcvan napon belül 
kilencven napot meghaladó”

szöveg lép.

2. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 47. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) A  Tv. 28.  § (3)  bekezdésében meghatározott célból, nemzetgazdasági érdekre tekintettel benyújtott 
tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet, valamint az  ilyen kérelmet előterjesztő harmadik országbeli 
állampolgár családtagjának családi együttélés biztosítása, vagy egyéb célú tartózkodási engedély kiadása iránti 
kérelmét a  konzuli tisztviselő haladéktalanul felterjeszti az  ezen kérelem elbírálására jogosult Budapesti és Pest 
Megyei Regionális Igazgatósághoz.”

4. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„52.  § A  tartózkodási engedély iránti kérelemnek helyt adó határozat esetén a  harmadik országbeli állampolgár 
részére a  tartózkodási engedélyt – a  72/I.  §-ban foglalt kivétellel – a  II.  melléklet 2.  pontja szerinti formában és 
adattartalommal kell kiállítani.”

5. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Amennyiben a beutazás és tartózkodás célja keresőtevékenység folytatása, a Tv. 13. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt 
feltétel fennállása különösen az alábbiakkal igazolható:]
„a) a  foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodással, vagy a  foglalkoztatási jogviszonyt 
igazoló okirattal;”

6. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  harmadik országbeli állampolgár részére a  humanitárius célú tartózkodási engedélyt – a  (2)  bekezdésben 
és a  72/I.  §-ban foglalt kivétellel – a  II.  melléklet 2.  pontjában meghatározott formában és adattartalommal kell 
kiállítani.”
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7. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a következő alcímmel és 72/H–72/I. §-sal egészül ki:
„Az összevont kérelmezési eljárásra vonatkozó szabályok
72/H.  § (1) Az  összevont kérelmezési eljárásban a  kérelem benyújtására és elbírálására a  31.  §-ban, a  32.  § 
a) pontjában, a 33. §-ban, a 36. §-ban, a 41–48. §-ban, a 49. § (1) bekezdésében, valamint az 50–55. §-ban foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) A Kormány az összevont kérelmezési eljárásban – annak megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli 
állampolgár magyarországi munkavállalását támogatja-e – elsőfokú eljárásban a  munkavégzés helye szerint 
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központját (a  továbbiakban: munkaügyi központ), 
másodfokú eljárásban a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(3) A  munkaügyi központ a  harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásának nem összevont 
kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi 
és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az  összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági 
közreműködéséről, valamint a  Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli 
állampolgár magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló kormányrendelet 
szerint kialakított szakhatósági állásfoglalását – a  (4)  bekezdésben meghatározott kivétellel – huszonegy napon 
belül adja meg a regionális igazgatóságnak.
(4) Amennyiben a  harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
keretében történő foglalkoztatása engedélyezési kötelezettség alól mentes, vagy a foglalkoztatásához nem kerül sor 
munkaerőpiaci helyzet vizsgálatára, a munkaügyi központ a szakhatósági állásfoglalását tíz napon belül adja meg 
a regionális igazgatóságnak.
(5) Ha a  szakhatósági állásfoglalás megküldését követően az  eljárás során a  harmadik országbeli állampolgár 
foglalkoztatására vonatkozóan a szakhatóság tudomására jutott olyan adat merül fel, amely a korábbi szakhatósági 
hozzájárulás visszavonását indokolja, a  szakhatóság új szakhatósági állásfoglalását a  regionális igazgatóságnak 
haladéktalanul megküldi.
(6) Ha a harmadik országbeli állampolgár a Tv. 29/A. § (3) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkezik és 
meghatározott foglalkoztatóval történő foglalkoztatási jogviszonyt kíván létesíteni, a Tv. 29/A. § (9) bekezdésében 
meghatározott bejelentési kötelezettségét a  szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon köteles 
teljesíteni.
(7) Ha a  harmadik országbeli állampolgár a  Tv. 29/A.  § (3)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott engedéllyel 
rendelkezik, a  Tv. 29/A.  § (9)  bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség teljesítésével egy időben köteles 
tartózkodási engedély iránti kérelmet is előterjeszteni a  szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon 
az összevont engedély kiállítása érdekében.
(8) Ha a  harmadik országbeli állampolgár a  Tv. 29/A.  § (3)  bekezdés d)  pontjában meghatározott engedéllyel 
rendelkezik, a  Tv. 29/A.  § (9)  bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség teljesítését követően a  szálláshely 
szerint illetékes regionális igazgatóság hivatalból eljárást indít az  összevont engedély kiállítása érdekében. A  Tv. 
29/A.  § (3)  bekezdés d)  pontjában meghatározott engedély összevont engedélyként történő kiállítása érdekében 
a harmadik országbeli állampolgár köteles kitölteni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi I.  törvény, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendeletben 
meghatározott adatlapot, továbbá az adatlaphoz mellékelnie kell egy darab arcfényképet.
(9) A  (6)–(8)  bekezdésben foglalt eljárás során a  harmadik országbeli állampolgár köteles mellékelni az  59.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott okiratot. A  harmadik országbeli állampolgár a  (7)  bekezdésben meghatározott 
eljárás során, ha az  érvényes tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló, a  Tv. 13.  § (1)  bekezdés a)–c) 
és e)–g)  pontjában foglalt feltételek nem változtak meg, a  kérelmezőnek a  változatlan feltételekre vonatkozó 
dokumentumokat nem kell ismételten csatolnia.
72/I. § (1) A regionális igazgatóság az összevont kérelmezési eljárásban kiadott tartózkodási engedélyt a II. melléklet 
2.  pontja szerinti formában és adattartalommal állítja ki. A  regionális igazgatóság az  összevont kérelmezési 
eljárásban kiadott tartózkodási engedély okmány hátoldali „Megjegyzések” rovatába a következő adatokat tünteti 
fel: „Munkavégzésre jogosult [munkáltató neve]-nál/nél/Entitled to work at [name of company]”.
(2) A Hivatal a honlapján az összevont engedély kiadásának alapjául szolgáló, a Tv. 96. § (4) bekezdése alapján kezelt 
adatok elektronikus úton történő ellenőrzését biztosítja a személyes adatok sérelme nélkül.”
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8. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 93. §-a a következő (1d)–(1f ) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) A Tv. 35. § (1) bekezdés e) pontja alapján nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik 
országbeli állampolgár és vele a Tv. 35. § (1) bekezdés c) és g) pontja alapján együtt kérelmező házastársa és kiskorú 
gyermeke a  nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet a  jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, 
annál a  konzuli tisztviselőnél is benyújthatja, amely a  kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve 
állampolgársága szerinti országban működik.
(1e) A  nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelem az  (1d)  bekezdésben meghatározott országtól eltérő 
olyan országban működő konzuli tisztviselőnél is benyújtható, amelyben a  kérelmező jogszerűen tartózkodik, 
feltéve, hogy az  (1d)  bekezdésben meghatározott országban nem működik konzuli tisztviselő, és beutazásához, 
valamint tartózkodásához Magyarországnak nemzetgazdasági érdeke fűződik.
(1f ) A  konzuli tisztviselő az  (1d)  bekezdés alapján átvett nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelmet, 
a  kérelem benyújtását követően haladéktalanul felterjeszti a  jövőbeni lakóhely szerint illetékes regionális 
igazgatósághoz.”

9. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 95. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A regionális igazgatóság a Tv. 35. § (1) bekezdés e) pontja alapján előterjesztett nemzeti letelepedési engedély 
kiadása iránti kérelem elbírálása során a  megélhetés igazolása vonatkozásában a  Tv. 28.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott feltételek igazolására benyújtott okiratokat veszi figyelembe.”

10. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 183. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(E rendelet – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel együtt – 
a következő közösségi jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:)
„o) a  harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására 
vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a  harmadik országból 
származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. 
december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

11. §  Hatályát veszti a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/A. § (1) bekezdése.

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

12. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 12.  §  
(1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  befogadás során az  elismerését kérő testi és szellemi egészségének megfelelő és az  alapszükségleteket 
kielégítő életszínvonalat biztosító feltételeket kell biztosítani. Ugyanezen feltételeket kell biztosítani a  menekült, 
oltalmazott és menedékes befogadó állomáson történő elhelyezése során.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti feladatokat a  menekültügyi hatóság közvetlenül a  befogadó állomás, vagy 
a menekültügyi őrzött befogadó központ útján látja el.”

13. § (1) A  menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 14.  §-át 
megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:
„Szerződés alapján vagy adomány felhasználása útján teljesített ellátások”

 (2) A  menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 14.  §  
(1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A befogadással összefüggő feladatok hatékonyabb végrehajtása érdekében a menekültügyi hatóság az egyes 
ellátást és támogatást célzó feladatok teljesítésére a (2) bekezdésben felsorolt szervezetekkel szerződést köthet.
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(2) A  menekültügyi hatóság különösen civil szervezettel, helyi önkormányzattal, egyházi jogi személlyel, 
alapítvánnyal, ezek intézményével, gazdálkodó szervezettel, valamint egyéb jogi személlyel (a  továbbiakban: 
szolgáltató) szerződést köthet
a) az elismerését kérő számára a befogadás anyagi feltételeinek biztosítására;
b) a menekültet, az oltalmazottat és a menedékest megillető ellátások biztosítására;
c) az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott és a menedékes szociális és mentálhigiénés gondozására;
d) az  elismerését kérő, a  menekült, az  oltalmazott és a  menedékes jogaira és kötelezettségeire irányuló 
tájékoztatására; valamint
e) a menedékes magyar nyelvoktatására.”

14. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet III. Fejezete 
a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A menekültügyi hatóság bel- és külföldi természetes és jogi személyektől, valamint jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetektől pénzbeli, illetve természetbeni adományt fogadhat el hatósági és ellátási 
tevékenysége feltételeinek javítása, valamint az  elismerését kérő, a  menekült, az  oltalmazott és a  menedékes 
ellátása érdekében.
(2) Az  adomány felhasználásáról – amennyiben az  adományozó a  felhasználás feltételeit meghatározta, azok 
betartásával – a menekültügyi hatóság gondoskodik.
(3) Az  elismerését kérő, a  menekült, az  oltalmazott és a  menedékes a  menekültügyi hatóság döntése alapján 
részesül a felajánlott adományból.
(4) A  menekültügyi hatóság a  pénzbeli és a  természetbeni adományokról, valamint azok felhasználásáról 
– személyes adatokat nem tartalmazó – elkülönített nyilvántartást vezet.”

15. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 15.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A befogadás anyagi feltételeinek formái:
a) a befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás,
b) a szabad felhasználású havi költőpénz,
c) az utazási kedvezmények igénybevétele, valamint
d) az elismerését kérők köztemetésének költségei viselése.”

16. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 29.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A menekültügyi hatóság – kérelemre – az óvodai nevelésben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
hatálya alá tartozó iskolai oktatásban való részvétel elősegítése érdekében – az  elismerését kérő 21. életéve 
betöltéséig – a befogadó állomáson való tartózkodás ideje alatt az elismerését kérő óvodai nevelésével, általános 
iskolai, középfokú iskolai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményi (a  továbbiakban 
együtt: nevelési-oktatási intézmény) nevelésével-oktatásával összefüggésben felmerült, a  nevelési-oktatási 
intézménybe irányuló helyi, vagy helyközi utazáshoz igénybe vett menetjegy vagy bérlet költségét, továbbá 
a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezés költségét, és a kollégiumi elhelyezés díját megtéríti.”

17. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 30.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolai oktatás keretében tanulmányokat folytató 
elismerését kérő a tanulmányai folytatása érdekében – 21. életéve betöltéséig – beiskolázási támogatásra jogosult. 
A beiskolázási támogatás iránti kérelmet a menekültügyi hatósághoz kell benyújtani.”

18. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 35.  §-át 
megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:
„A befogadás anyagi feltételeinek korlátozása és megvonása”

19. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 37.  §-a, 
valamint az azt megelőző fejezetcím helyébe a következő rendelkezés lép:
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„V. FEJEZET 
A MENEKüLT, AZ OLTALMAZOTT, VALAMINT A MENEDÉKES ELLÁTÁSA ÉS TÁMOGATÁSA; AZ INTEGRÁCIÓS 
SZERZŐDÉS
37. § (1) A befogadó állomáson tartózkodó menekültet és oltalmazottat az alábbi ellátások és támogatások illetik 
meg:
a) a befogadás anyagi feltételeinek további biztosítása,
b) az egészségügyi ellátás,
c) az oktatási, nevelési költségek megtérítése,
d) a beiskolázási támogatás, valamint
e) az ország végleges elhagyásának támogatása.
(2) A befogadás anyagi feltételeinek formái:
a) a befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás,
b) a szabad felhasználású havi költőpénz, valamint
c) az utazási kedvezmények igénybevétele.
(3) A magánszálláson tartózkodó menekültet és oltalmazottat az alábbi ellátások és támogatások illetik meg:
a) az egészségügyi ellátás,
b) az ország végleges elhagyásának támogatása,
c) a menekültek és oltalmazottak kiegészítő támogatása,
d) a menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatása,
e) az integrációs szerződés alapján nyújtott támogató szolgáltatások, valamint
f ) az integrációs támogatás.”

20. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet „A menekült, 
az  oltalmazott, valamint a  menedékes számára nyújtott ellátások és támogatások rendszere” alcíme a  következő 
37/A. §-sal egészül ki:
„37/A. § (1) A menedékest az alábbi ellátások és támogatások illetik meg:
a) a befogadás anyagi feltételeinek további biztosítása,
b) az egészségügyi ellátás,
c) az oktatási, nevelési költségek megtérítése,
d)a pénzbeli támogatások, valamint
e) a társadalmi beilleszkedést elősegítő támogatások.
(2) A befogadás anyagi feltételeinek formái:
a) a befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás,
b) a szabad felhasználású havi költőpénz, valamint
c) az utazási kedvezmények igénybevétele.
(3) Pénzbeli támogatások:
a) a beiskolázási támogatás,
b) az okmányok fordítási költségeinek megtérítése, valamint
c) az ország végleges elhagyásának támogatása.
(4) Társadalmi beilleszkedést elősegítő támogatások:
a) az ingyenes magyar nyelvoktatás, valamint
b) a rendszeres létfenntartási támogatás.”

21. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 38.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A menekült, az oltalmazott és a menedékes a 37–37/A. § szerinti ellátásokra és támogatásokra – ha e rendelet 
eltérően nem rendelkezik – akkor jogosult, ha rászorult, és az  elismerésről rendelkező határozat jogerőre 
emelkedésének időpontjában Magyarország területén való tartózkodásának időtartama nem haladta meg a három 
évet.”

22. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 39.  §  
(1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A menekült, az oltalmazott és a menedékes – a menedékes tekintetében a 37/A. § (4) bekezdés a) pontjában 
meghatározott ingyenes magyar nyelvoktatás, továbbá a  menekült és az  oltalmazott tekintetében a  37.  § 
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(3)  bekezdés d)  pontjában meghatározott lakáscélú támogatás kivételével – az  ellátásokra és támogatásokra 
akkor tekinthető rászorultnak, ha a  menekült, az  oltalmazott és a  menedékes, vagy vele közös háztartásban élő 
házastársa és egyenes ági rokona nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló, megélhetését biztosító 
vagyonnal, továbbá a saját és vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének 
figyelembevételével számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg
a) egyedülálló személy esetében az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 150%-át,
b) családos személy esetében az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegét.
(2) Ha a menekült, az oltalmazott és a menedékes rendelkezik megélhetését biztosító vagyonnal, vagy jövedelme 
elérte az  (1)  bekezdésben meghatározott mértéket, továbbá amennyiben a  37–37/A.  §-ban foglalt támogatások 
folyósítása alatt lakó- vagy tartózkodási helye megváltozott, köteles azt a  menekültügyi hatóságnak legkésőbb 
a  vagyon- vagy jövedelemváltozás, továbbá a  lakó- vagy tartózkodási hely változás bekövetkeztétől számított 
tizenöt napon belül bejelenteni.”

23. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 41.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. § (1) A befogadó állomáson nyújtott elhelyezést és ellátást a menekült és az oltalmazott az elismerésről szóló 
jogerős határozat keltétől számított két hónapig térítésmentesen veheti igénybe, ha lakhatása más módon nem 
biztosított. A  menekültet és az  oltalmazottat a  befogadó állomáson való tartózkodása alatt a  befogadó állomás 
munkatársaival való együttműködési kötelezettség terheli.
(2) A  menekült és az  oltalmazott együttműködési kötelezettsége keretében köteles közreműködni a  befogadó 
állomásról történő kiköltözéséhez szükséges feltételek megteremtésében, lakhatási lehetőségek felkutatásában.
(3) A  menedékes az  ideiglenes védelem teljes időtartama alatt térítésmentesen jogosult a  befogadó állomáson 
nyújtott elhelyezésre és ellátásra.
(4) Ha a  menekült, az  oltalmazott vagy a  menedékes a  befogadó állomáson való életvitelszerű tartózkodással 
írásbeli bejelentés nélkül felhagy, vagy a  bejelentett távollét időtartama összességében a  harminc napot 
meghaladja, a befogadó állomáson történő ismételt elhelyezésre és ellátásra nem jogosult.
(5) A menekült, az oltalmazott és a menedékes befogadó állomáson történő elhelyezésére és ellátására egyebekben 
a 21. §-ban foglaltak irányadók.”

24. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 45.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. § A menekült, az oltalmazott és a menedékes a 29. §-ban meghatározott feltételek szerint jogosult az oktatási, 
nevelési költségek megtérítésére.”

25. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 46.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„46.  § (1) A  menekült, az  oltalmazott és a  menedékes a  30.  §-ban meghatározott feltételek szerint jogosult 
beiskolázási támogatásra.
(2) A támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a menekült, az oltalmazott, vagy a menedékes ilyen jellegű 
támogatást a  lakóhely szerint illetékes helyi önkormányzattól nem kap. E  körülményt a  menekültügyi hatóság 
hivatalból köteles vizsgálni.
(3) A beiskolázási támogatást a menekültügyi hatóság állapítja meg, az erről szóló döntését közli – ha a gyermeket 
ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezték el, vagy nevelésbe vették – a  gyermek 
törvényes képviselőjével.”

26. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 48.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  menekültügyi hatóság a  befogadó állomáson tartózkodó menekült, oltalmazott, valamint a  menedékes 
kérelmére a  közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály szerinti utazási kedvezmény 
igénybevételéhez igazolást állít ki, ha a menekült, az oltalmazott vagy a menedékes
a) hatósági ügyét intézi,
b) a  területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatónál a  26–27.  §-ban meghatározott 
egészségügyi ellátást vesz igénybe,
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c) társadalmi integrációját elősegítő programban vesz részt, vagy integrációját elősegítő civil szervezet segítségét 
veszi igénybe, vagy
d) lakhatása megoldása érdekében, álláskeresés vagy munkavégzés céljából utazik.”

27. § (1) A  menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 49.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  menekültügyi hatóság a  menedékes kérelmére – társadalmi beilleszkedésének elősegítése céljából – 
a  menedékesként történő elismerést megelőzően keletkezett dokumentumok, különösen a  születési és házassági 
anyakönyvi kivonat, az  iskolai végzettséget, vagy szakképesítést igazoló okiratok magyar nyelvre történő 
fordításának költségét átvállalja.”

 (2) A  menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 49.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  menedékes a  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti igazolással nem rendelkezik, az  igazolás csatolását 
az okmányfordítás céljára vonatkozó nyilatkozata pótolja.”

28. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 51.  §  
(1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A menedékesnek az elismeréstől számított huszonnégy hónapon belül, a menekültügyi hatóság által megjelölt 
intézményben szervezett 520 órás alap-, vagy középfokú magyar nyelvi oktatáson való részvétele díjmentes, ha 
tanulmányait az intézmény által meghatározott feltételek szerint, folyamatosan végzi, vagy a nyelvi szolgáltató által 
előírt vizsgakövetelményeknek eleget tesz.
(2) Díjmentes
a) fokonként és típusonként egy alkalommal a  menedékes részére a  menekültügyi hatóság által megjelölt 
intézményben szervezett, államilag elismert, „A”, „B” vagy „C” típusú alap-, vagy középfokú magyar nyelvvizsga; 
valamint
b) a  nevelési-oktatási intézményi oktatás keretében nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulmányokat folytató 
menedékes részére – nagykorúsága eléréséig – a  menekültügyi hatóság által megjelölt intézményben szervezett 
felzárkóztató magyar nyelvi képzés.”

29. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 52.  §-a, 
valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:
„Menekültnek és oltalmazottnak nyújtott kiegészítő támogatás
52. § (1) A menekültügyi hatóság a Tv. 32/D. § (5) bekezdése alapján kérelemre támogatást biztosít.
(2) A kérelem a befogadó állomás végleges elhagyását megelőzően, vagy az annak elhagyását követő két hónapon 
belül nyújtható be a  menekültügyi hatósághoz. A  menekült és az  oltalmazott a  3.  melléklet szerinti nyilatkozat 
kitöltésével köteles vagyoni és jövedelmi helyzetéről nyilatkozni.”

30. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 53.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés és azt megelőző alcím lép:
„A menedékes rendszeres létfenntartási támogatása
53.  § (1) A  menedékes az  ideiglenes védelem teljes időtartama alatt – a  befogadó állomás végleges elhagyását 
követően, kérelmére – rendszeres létfenntartási támogatásban részesülhet, ha a 41. §-ban meghatározott ellátásra 
és támogatásra jogosult, de azt nem veszi igénybe.
(2) A  menedékesnek járó rendszeres létfenntartási támogatás havi mértéke az  öregségi teljes nyugdíj legkisebb 
összege.
(3) A  rendszeres létfenntartási támogatást a  menedékes kérelmére a  menekültügyi hatóság állapítja meg, és azt 
a menekültügyi hatóság havonta – a hónap 15. napjáig – folyósítja.”

31. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 59.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„59.  § A  befogadó állomáson elhelyezett különleges bánásmódot igénylő menekült, oltalmazott, valamint 
menedékes ellátására és támogatására a 32–34. §-ban foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.”
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32. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 60/A.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A menekültügyi hatóság által a Tv. 32/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján elrendelt visszatérítési kötelezettséget 
a menekült, az oltalmazott és a menedékes postai utalvány vagy házipénztári befizetés útján teljesítheti.”

33. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 61.  §-a, 
valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:
„A menekült és az oltalmazott társadalmi beilleszkedésének elősegítése, az integrációs szerződés és 
integrációs támogatás
61.  § A  menekült és az  oltalmazott támogatására vonatkozó, a  38–40.  §-ban foglalt általános feltételeket 
a 61/A–61/N. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”

34. §  A menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet V. Fejezete 
a következő 61/A–61/N. §-sal egészül ki:
„61/A.  § (1) Az  integrációs szerződést a  menekült vagy az  oltalmazott kérelemre, a  menekültügyi hatósággal köti 
meg. A  kérelemnek tartalmaznia kell a  kérelmező lakóhelyét, ennek hiányában annak megjelölését, hogy mely 
településen kíván lakóhelyet létesíteni, az  integrációs szerződés megkötésére irányuló kifejezett szándékát. 
A kérelem benyújtásával egyidejűleg a menekült vagy az oltalmazott a 3. mellékletben meghatározott nyilatkozat 
kitöltésével nyilatkozik vagyoni és jövedelmi helyzetéről. A  kérelemhez mellékelni kell továbbá minden olyan 
–  különösen a  nyelvtudást, az  iskolai végzettséget, a  szakképzettséget igazoló – dokumentumot, amellyel 
a  menekült vagy az  oltalmazott rendelkezik, és amely elősegítheti a  gondozási terv kidolgozását, valamint 
az integrációs támogatás folyósítását.
(2) A  menekültügyi hatóság a  kérelem alapján, a  39.  § rendelkezéseinek megfelelően vizsgálja a  menekült 
vagy az  oltalmazott rászorultságát, valamint haladéktalanul felveszi a  kapcsolatot az  illetékes családsegítést 
nyújtó szolgáltatóval, vagy intézménnyel (a  továbbiakban: családsegítő szolgálat) a  gondozási terv elkészítése 
érdekében. A menekült és az oltalmazott társadalmi beilleszkedését elősegítő családsegítő szolgálat illetékességét 
lakóhely hiányában a menekült és az oltalmazott lakóhely létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozata alapján kell 
megállapítani.
(3) Az integrációs szerződés az aláírás napján lép hatályba.
(4) Ha az integrációs szerződés megkötését – a Tv. 2. § j) pontjában meghatározott – család kérelmezi, az integrációs 
szerződésnek ki kell terjednie a  menekült, oltalmazott kiskorú gyermekeire és házastársára, feltéve, hogy 
a  menekült vagy oltalmazott családtagját menekültként vagy oltalmazottként ismerték el Magyarországon. 
A kérelemhez ebben az esetben mellékelni kell a házastárs az 5. mellékletben foglalt írásos hozzájárulását, amelyben 
az integrációs szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
(5) A  menekült vagy az  oltalmazott magyar állampolgár családtagjára az  integrációs szerződés hatálya nem 
terjedhet ki.
61/B.  § (1) Az  integrációs szerződés – a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvényben meghatározottakon túl – tartalmazza:
a) az  integrációs szerződéssel érintett Tv. 82.  § a)–c), e), g) és i)  pontjában meghatározott adatait, valamint 
az integrációs szerződéssel érintett családtagok személyét és természetes személyazonosító adataikat,
b) a befogadó állomásról történő kiköltözés időpontját,
c) az integrációs szerződés időbeli hatályát,
d) a  folyósításhoz szükséges bankszámla adatait, amennyiben az  integrációs szerződés kötésekor hazai 
pénzintézetnél vezetett bankszámlával a menekült vagy oltalmazott nem rendelkezik, az esetben nyilatkozatát arról, 
hogy az  integrációs támogatás folyósítása ezen feltételének a  menekült vagy oltalmazott a  szükséges okmányok 
beszerzését követően haladéktalanul eleget tesz,
e) az integrációs szerződés alapján a családsegítés keretében nyújtott támogató szolgáltatások megnevezését,
f ) a  családsegítő szolgálat és a  menekült vagy oltalmazott közötti kapcsolattartás módját és gyakoriságát, 
a menekültügyi hatóság és a családsegítő szolgálat kapcsolattartójának megnevezését,
g) a menekült vagy az oltalmazott integrációs szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit,
h) a menekültügyi hatóság jogait és kötelezettségeit,
i) tájékoztatást a  menekültügyi hatóság és a  családsegítő szolgálat közötti, a  menekült vagy az  oltalmazott 
integrációs szerződésével összefüggő adatokat érintő kapcsolattartás módjáról és gyakoriságáról, valamint
j) az integrációs szerződés módosítására vonatkozó szabályokat.
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(2) Az  integrációs szerződés időbeli hatályaként a  menekült vagy az  oltalmazott kifejezett kérelmére két évnél 
rövidebb időtartam is meghatározható. Az  integrációs szerződés eltérő időtartama az  integrációs támogatás 
összegét és folyósításának ütemezését nem érinti.
(3) Az  integrációs szerződés szerinti feladatokat a  családsegítő szolgálat a  Tv. 32/C.  §-a, továbbá e  rendelet 
rendelkezései alapján köteles ellátni. A családsegítő szolgálat fenntartója a Tv. 32/C. §-a alapján a feladat ellátására 
a  jogszabályban meghatározott feladatellátási megállapodás keretében a  Tv. 32/C.  § (1)  bekezdése alapján 
közreműködő civil szervezet (a továbbiakban: közreműködő civil szervezet) is bevonhat.
61/C. § (1) A menekült vagy az oltalmazott az integrációs szerződés időbeli hatálya alatt köteles
a) lakóhelyét a menekültügyi hatóság és a családsegítő szolgálat számára bejelenteni,
b) közreműködni az  integrációs szerződésben foglaltak, továbbá a  gondozási tervben kitűzött célok 
megvalósításában,
c) ha munkaviszonnyal nem rendelkezik, álláskeresőként regisztrálni a  gondozási tervben meghatározott 
időtartamon belül,
d) az állami foglalkoztatási szervvel folyamatosan kapcsolatot tartani, részt venni az aktív álláskeresésben,
e) a menekültügyi hatóság és a családsegítő szolgálat számára 8 napon belül bejelenteni, ha munkaviszonyt létesít 
a  munkaviszony kezdő – valamint határozott idejű munkaviszony esetén végső – határnapjának, a  munkáltató 
nevének, székhelyének, továbbá a megállapított munkabér összegének megjelölésével, valamint
f ) a  családsegítő szolgálat által biztosított kapcsolattartási alkalmakon megjelenni, a  félévente esedékes 
környezettanulmány elkészítése során közreműködni
(2) A menekült vagy az oltalmazott az  integrációs szerződés időbeli hatálya alatt jogosult a családsegítő szolgálat 
vagy közreműködő civil szervezet által nyújtott támogató szolgáltatással kapcsolatosan a menekültügyi hatóság felé 
észrevételt tenni.
61/D. § (1) A menekültügyi hatóság köteles
a) az  integrációs szerződésről, az  annak keretében igényelhető integrációs támogatás és támogató szolgáltatások 
köréről, az igénylés és az integrációs szerződés felmondásának, a támogatás folyósítása, a támogató szolgáltatások 
biztosítása felfüggesztésének, megszüntetésének feltételeiről, a jogorvoslati lehetőségekről a menekült, oltalmazott 
számára közérthető módon tájékoztatást nyújtani,
b) a  családsegítő szolgálat vagy a  közreműködő civil szervezet integrációs szerződés alapján teljesítendő 
feladatainak ellátását – a szakmai és módszertani felügyeletet ellátó szerv bevonásával – rendszeresen ellenőrizni; 
valamint
c) valamint a  61/C.  § (2)  bekezdése szerinti észrevételt 15 napon belül kivizsgálni és a  vizsgálat eredményéről 
a menekültet vagy oltalmazottat tájékoztatni.
(2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti ellenőrzés keretében – az  integrációs szerződés időbeli hatálya alatt igény 
szerint, de legalább két alkalommal – a menekültügyi hatóság dokumentumok alapján, valamint helyszíni ellenőrzés 
keretében megvizsgálja különösen a  családsegítő szolgálat vagy civil szervezet támogató szolgáltatásainak 
teljesítését, a pénzbeli támogatás folyósításának megtörténtét, továbbá a gondozási terv megvalósítását.
(3) Az  ellenőrzés megállapításainak, vagy az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti vizsgálat eredményének megfelelően 
a menekültügyi hatóság a családsegítő szolgálat vagy civil szervezet felé jelzéssel élhet, ennek eredménytelensége 
esetén a családsegítő szolgálat felügyeleti szervénél intézkedést kezdeményezhet.
61/E.  § Ha a  társadalmi beilleszkedés szempontjából lényeges körülményben – így különösen a  családtagok 
számában, vagy az  egészségi állapotban, munkaképességben – változás következik be, a  menekült vagy 
az oltalmazott kérelmére a menekültügyi hatóság egyetértésével az integrációs szerződés módosítható.
61/F.  § A  menekült vagy oltalmazott társadalmi beilleszkedésének elősegítése, így különösen az  integrációs 
szerződés megkötése, az integrációs támogatás folyósítása, a szolgáltatások biztosítása során figyelemmel kell lenni 
a különleges bánásmódot igénylő személyek helyzetéből fakadó sajátos szükségletekre.
61/G.  § (1) Az  integrációs szerződés időtartama alatt a  menekült vagy az  oltalmazott integrációs támogatásra 
jogosult, amelyet a  menekültügyi hatóság az  integrációs szerződés megkötésére irányuló kérelem alapján 
határozatban állapít meg.
(2) Az  integrációs támogatás az  integrációs szerződés aláírásának időpontjától teljes hónapra jár, ha az  integrációs 
szerződés aláírása a  hónap 15. napjáig megtörténik. Ha az  integrációs szerződés aláírására a  hónap 15. napját 
követően kerül sor, a támogatás az integrációs szerződés aláírását követő hónaptól teljes hónapra jár.
(3) A támogatás mértéke egyedülálló személy esetén
a) az integrációs szerződés első hat hónapja alatt 90 000 Ft/fő/hó,
b) az integrációs szerződés második hat hónapja alatt az a) pont szerinti összeg 75%-a, azaz 67 500 Ft/fő/hó,
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c) az integrációs szerződés harmadik hat hónapja alatt az a) pont szerinti összeg 50%-a, azaz 45 000 Ft/fő/hó,
d) az integrációs szerződés negyedik hat hónapja alatt az a) pont szerinti összeg 25%-a, azaz 22 500 Ft/fő/hó.
(4) A támogatás mértéke család esetén
a) az  integrációs szerződés első hat hónapja alatt nagykorú személy számára 85 000 Ft/fő/hó, kiskorú személy 
számára 25 000 Ft/fő/hó,
b) az  integrációs szerződés második hat hónapja alatt az  a)  pont szerinti összeg 75%-a, azaz nagykorú személy 
számára 63 750 Ft/fő/hó, kiskorú személy számára 18 750 Ft/fő/hó,
c) az  integrációs szerződés harmadik hat hónapja alatt az  a)  pont szerinti összeg 50%-a, azaz nagykorú személy 
számára 42 500 Ft/fő/hó, kiskorú személy számára 12 500 Ft/fő/hó,
d) az  integrációs szerződés negyedik hat hónapja alatt az  a)  pont szerinti összeg 25%-a, azaz nagykorú személy 
számára 21 250 Ft/fő/hó, kiskorú személy számára 6250 Ft/fő/hó.
(5) A  családok számára nyújtott támogatás havi összege nem haladhatja meg összességében a  215 000 Ft-ot. 
Amennyiben a családtagok száma alapján a család számára maximálisan ez az összeg állapítható meg, a támogatás 
összege hathavonta a (4) bekezdés szerinti mértékben csökken.
61/H.  § (1) Egyéni körülményeire tekintettel a  menekült vagy az  oltalmazott egy alkalommal kérelmezheti 
az  integrációs támogatás első évre eső összege folyósításának 61/G.  § (3)  bekezdésétől eltérő ütemezését. Az  így 
folyósított támogatás havi összege azonban nem lehet kevesebb, mint a 61/G. § (3) bekezdésében a második hat 
hónapra megállapított havi támogatási összeg 90%-a. A  112.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontja alapján integrációs 
támogatásra jogosult személy vagy család esetében az átütemezés nem alkalmazható.
(2) Az  átütemezés iránti igényt az  integrációs szerződés megkötése iránti kérelemben kell jelezni, amelyről 
a menekültügyi hatóság az integrációs támogatás megítéléséről hozott határozatában dönt.
(3) A  támogatás folyósításának ideje alatt a  menekült vagy oltalmazott rászorultságát a  menekültügyi hatóság 
hivatalból vizsgálhatja. Ha a  menekült vagy az  oltalmazott a  támogatás folyósításának időtartama alatt 
jövedelemben részesül, a  támogatás összege a  jövedelem nettó összegével csökken. Ha a  jövedelem nettó 
összege meghaladja az  integrációs támogatás összegét a  támogatás folyósítását határozattal fel kell függeszteni. 
A felfüggesztés időtartamával sem az integrációs szerződés időbeli hatálya sem az integrációs támogatás folyósítása 
nem hosszabbodik meg, valamint a  felfüggesztés időtartamára eső integrációs támogatás összege utólag nem 
igényelhető.
(4) Ha az  integrációs szerződés időbeli hatálya alatt a  menekült vagy oltalmazott jövedelmének folyósítása 
tartósan, 30 napnál hosszabb időre megszűnik, a menekültügyi hatóság – a menekült vagy oltalmazott kérelmére – 
a  támogatást a  folyósítás tartós megszűnését megelőző folyósítási időtartamának figyelembevételével a  61/G.  § 
szerinti mértékben és ütemezés szerint állapítja meg.
(5) A  támogatás folyósítását a menekültügyi hatóság megszünteti, ha az  integrációs szerződés felmondására okot 
adó körülmény áll fenn. A támogatás folyósítását ebben az esetben a integrációs szerződés egyidejű felmondásával 
lehet megszüntetni.
61/I.  § (1) A  menekültügyi hatóság a  családsegítő szolgálat, a  közreműködő civil szervezet, vagy a  menekült 
vagy oltalmazott önkéntes jelzése alapján – a  61/H.  § (3)  bekezdése szerinti felfüggesztés esetét ide nem értve 
a  Tv. 32/D.  § (1)  bekezdése szerint – az  integrációs támogatás folyósítását határozattal felfüggesztheti, amíg 
a felfüggesztésre okot adó körülmények fennállnak.
(2) A  felfüggesztés időtartamának az arra okot adó körülménnyel arányosnak kell lennie. A támogatás folyósítását 
a  menekültügyi hatóság határozattal újra elrendelheti, amennyiben a  felfüggesztésre okot adó körülmények 
megszűntek.
(3) A  menekültügyi hatóság a  családsegítő szolgálat, a  közreműködő civil szervezet, vagy a  menekült vagy 
oltalmazott önkéntes jelzése alapján – a Tv. 32/D.  § (2)  bekezdése alapján – az  integrációs támogatás folyósítását 
határozattal megszüntetheti.
(4) A  támogatás felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló döntés meghozatala során figyelemmel kell 
lenni a  menekült vagy oltalmazott családtagjainak – így különösen az  általa nevelt kiskorú gyermek – helyzetére. 
A  felfüggesztés vagy megszüntetés ennek megfelelően nem érintheti az  integrációs szerződésben vállalt 
kötelezettségeket teljesítő családtag támogatását, valamint nem veszélyeztetheti a  családtagok helyzetét. Erre 
tekintettel a menekültügyi hatóság a kiskorú gyermeket az adott időszakban egyedül nevelő családtag integrációs 
támogatásának összegét – kérelemre vagy a családsegítő szolgálat jelzése alapján – a kieső családtag támogatása 
összegének 25%-ával kiegészítheti.
(5) A Tv. 32/D. § (1) bekezdés c) pontja és a 32/D. § (2) bekezdés a) pontja alapján a menekült vagy az oltalmazott 
a  30 napot meghaladó fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása következtében alkalmazott felfüggesztésnek vagy 
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megszüntetésnek elsősorban a  támogató szolgáltatásokra kell vonatkoznia. Ha a  fekvőbeteg-gyógyintézeti 
ellátásban részesülő menekültnek vagy oltalmazottnak nincs nagykorú családtagja, a  családsegítő szolgálatnak 
vagy közreműködő civil szervezetnek – ha a  menekült vagy oltalmazott egészségi állapota ezt indokolttá teszi, 
az  akadályoztatás tényét – szükség szerint jelzi a  munkáltató, az  oktatási intézmény, a  nyelvi szolgáltató és 
a lakhatást biztosító ingatlan tulajdonosa, bérbeadója vagy fenntartója felé.
61/J. § (1) A családsegítő szolgálat a hónap 5. napjáig köteles a menekültügyi hatóság felé igazolni az illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkező, a  családsegítő szolgálattal integrációs szerződés alapján kapcsolatot tartó, 
integrációs támogatásban részesülő menekültek és oltalmazottak számát, a  Tv. 82.  § a)–c), e), g) és i)  pontjában 
meghatározott adataik egyidejű feltüntetésével. A családsegítő szolgálat igazolásában köteles jelezni, ha a menekült 
vagy az oltalmazott lakóhelyén nem fellelhető.
(2) A  menekült vagy oltalmazott részére a  menekültügyi hatóság a  támogatást havonta, a  hónap 15. napjáig 
folyósítja.
61/K.  § (1) A  családsegítő szolgálat a  menekültügyi hatóság 61/A.  § (2)  bekezdése szerinti értesítését követően 
– ha azt a menekült vagy az oltalmazott igényli – közreműködik a menekült vagy az oltalmazott számára lakhatási 
lehetőségek felkutatásában.
(2) Ha a  menekült vagy az  oltalmazott a  családsegítő szolgálat segítségét igénybe veszi a  lakhatási lehetőségek 
felkutatásában, köteles a  szolgáltatóval együttműködni, a  lakásbérleti vagy egyéb lakhatási lehetőségek 
felkutatásában aktívan részt venni. A segítségnyújtás során a családsegítő szolgálat által felkutatott lakásbérleti vagy 
egyéb lakhatási lehetőséget a menekült vagy az oltalmazott alapos indok nélkül nem utasíthatja vissza.
(3) A  családsegítő szolgálat az  integrációs szerződés alapján a  Szoctv. 64.  § (4) a)–g)  pontja szerinti családsegítő 
szolgáltatásokat köteles biztosítani. Emellett a  családsegítő szolgálat a  menekült vagy oltalmazott számára 
segítséget nyújt – így különösen – a  munkaügyi központtal, más intézményekkel, helyi önkormányzati 
szervekkel, helyi közösségekkel, civil szervezetekkel, igény szerinti egyházakkal történő kapcsolatfelvételben, 
munkalehetőségek felkutatásában, tanulmányi, nyelvoktatási lehetőségek beazonosításában, szükség szerint 
utánkövetést végez.
(4) A  családsegítő szolgálat az  integrációs szerződés aláírását követő 30 napon belül – a  menekült, vagy 
az oltalmazott közreműködésével, egyéni szükségleteire figyelemmel – gondozási tervet készít, amelyet egyetértés 
céljából haladéktalanul továbbít a menekültügyi hatóság számára.
(5) A menekült vagy az oltalmazott az integrációs szerződés időbeli hatálya alatt köteles a családsegítő szolgálattal 
az  integrációs szerződésben vállaltak, továbbá a  gondozási tervben kitűzött célok megvalósítása érdekében 
együttműködni.
(6) A  családsegítő szolgálat az  integrációs szerződés időbeli hatályának első hat hónapja alatt köteles legalább 
heti egy kapcsolattartási alkalmat biztosítani, amelyen a  menekült és az  oltalmazott köteles megjelenni. 
A kapcsolattartási alkalmak száma az integrációs szerződés időbeli hatályának második hat hónapjától igény szerint 
és a gondozási tervnek megfelelően csökkenthető, azonban nem lehet kevesebb havi egy alkalomnál.
61/L.  § (1) A  családsegítő szolgálat a  gondozási terv megvalósításáról, a  menekült vagy oltalmazott társadalmi 
beilleszkedésének előrehaladásáról hathavonta beszámolót készít, amelyet megküld a  menekültügyi hatóság 
számára. A beszámolóhoz a menekült vagy oltalmazott lakóhelyén készített környezettanulmányt mellékelni kell.
(2) A családsegítő szolgálat a tudomásszerzéstől számítva haladéktalanul köteles jelezni, amennyiben az integrációs 
támogatás folyósításának, támogató szolgáltatás biztosításának felfüggesztésére, megszüntetésére, továbbá 
az integrációs szerződés felmondására okot adó körülményt észlelt.
61/M.  § (1) A  családsegítő szolgálat a  61/K.  § szerinti feladatokat részben vagy egészben közreműködő civil 
szervezet útján is biztosíthatja. A feladatátadás kereteit meghatározó megállapodást a családsegítő szolgálat köteles 
a menekültügyi hatóság számára bemutatni.
(2) A  családsegítő szolgálat a  61/L.  § szerinti kötelezettségeinek – a  közreműködő civil szervezettől beszerzett 
dokumentumok és adatok alapján – abban az  esetben is köteles eleget tenni, ha a  61/K.  § szerinti feladatokat 
közreműködő civil szervezet útján látja el.
61/N.  § Az  integrációs szerződés alapján biztosított 61/K.  § (3)  bekezdésében meghatározott támogató 
szolgáltatásokat a  családsegítő szolgálat vagy közreműködő civil szervezet a  Tv. 32/D.  § (1)–(2)  bekezdésében 
meghatározott, integrációs szerződésbe foglalt okok alapján, a menekültügyi hatóság egyetértésével függesztheti 
fel vagy szüntetheti meg. A felfüggesztés vagy megszüntetés ténye a más jogszabály alapján biztosított családsegítő 
szolgáltatások igénybevételének lehetőségét nem zárja ki. A  családsegítő szolgálat a  felfüggesztésről vagy 
megszüntetésről a menekültügyi hatóságot írásban értesíti.”
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35. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet IX. Fejezete 
a következő 112. §-sal egészül ki:
„112. § (1) A Tv. 92. § (2) bekezdése alapján azon menekült vagy oltalmazott,
a) akinek 2014. január 1-jén a  jogszabályban meghatározott támogatás iránti kérelme elbírálása folyamatban van, 
vagy támogatásban 2014. január 1-jét megelőzően kevesebb, mint 6 hónapja részesül, egyedülálló személy esetén 
a  61/G.  § (3)  bekezdés a)  pontja, család esetén a  61/G.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint meghatározott összegű 
integrációs támogatásra jogosult, továbbá 24 hónapos időtartamra köthet integrációs szerződést;
b) aki támogatásban 2014. január 1-jét megelőzően kevesebb, mint 12 hónapja részesül, egyedülálló személy esetén 
a  61/G.  § (3)  bekezdés b)  pontja, család esetén a  61/G.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerint meghatározott összegű 
integrációs támogatásra jogosult, továbbá 18 hónapos időtartamra köthet integrációs szerződést;
c) aki támogatásban 2014. január 1-jét megelőzően kevesebb, mint 18 hónapja részesül, egyedülálló személy esetén 
a  61/G.  § (3)  bekezdés c)  pontja, család esetén a  61/G.  § (4)  bekezdés c)  pontja szerint meghatározott összegű 
integrációs támogatásra jogosult, továbbá 12 hónapos időtartamra köthet integrációs szerződést;
d) aki támogatásban 2014. január 1-jét megelőzően több, mint 18 hónapja részesül, egyedülálló személy esetén 
a  61/G.  § (3)  bekezdés d)  pontja, család esetén a  61/G.  § (4)  bekezdés d)  pontja szerint meghatározott összegű 
integrációs támogatásra jogosult, továbbá 6 hónapos időtartamra köthet integrációs szerződést.
(2) Az  integrációs támogatás folyósításának és az  integrációs szerződés időbeli hatályának az  időtartama 
az elismeréstől számított 4 évet nem haladhatja meg.
(3) Az  (1)  bekezdés alapján megállapított támogatás mértéke hathavonként a  61/G.  § (3)–(4)  bekezdés szerinti 
ütemezésben csökken.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában támogatásként a rendszeres létfenntartási támogatást és a lakhatási támogatást 
kell figyelembe venni.
(5) Az  integrációs támogatás összegére és az  integrációs szerződésre egyebekben a  61/A–61/N.  § rendelkezései 
irányadóak.”

36. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet
a) 18. §-ában, 21. § (5) bekezdésében, 22. § (1) bekezdés a) és c)–e) pontjában, továbbá 30. § (2) bekezdésében, 

továbbá az „öregségi nyugdíj mindenkori” szövegrész helyébe az „öregségi teljes nyugdíj”, valamint
b) 22. § (1) bekezdés b) pontjában a „díj” szövegrész helyébe a „teljes nyugdíj”
szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet
a) 21. § (2) bekezdése,
b) 23. §-a, és az azt megelőző alcím,
c) 39. § (3) bekezdésében az „és a járási hivatal” szövegrész,
d) 39. § (4)–(5) bekezdésében a „vagy a járási hivatalnak” szövegrész,
e) 43. §-a, és az azt megelőző alcím,
f ) 47. §-a, és az azt megelőző alcím,
g) 54. §-a, és az azt megelőző alcím,
h) 60. § (1) bekezdésében a „ , valamint a járási hivatal” szövegrész,
i) 60. § (5) bekezdésében a „vagy a járási hivatal” szövegrész,
j) 60/A. § (2) bekezdésében a „vagy a járási hivatal” szövegrész, továbbá
k) 60/A. § (3) bekezdésében a „vagy a járási hivatal” szövegrész.

37. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet
a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,
b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép, valamint
c) a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

4. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 
módosítása

38. §  A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(6) A  vasúti személyszállításban az  utazási kedvezmények – az  e  rendeletben meghatározott kivételekkel – 
a  2.  kocsiosztályra érvényesek. Az  utazási kedvezmény a  helyjegyre, valamint a  pótjegyre nem vonatkozik, 
kivéve a  3 év alatti, külön ülőhelyet nem foglaló gyermeket, valamint a  hadirokkant személyt és igazolt esetben 
kísérőjét, a hadiözvegyet, valamint a pótjegy tekintetében a menekültként vagy oltalmazottként elismerését kérő, 
a menedékesként elismerését kérő személyt.”

5. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4–7. §, a 10–38. §, valamint a 40. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

40. §  Ez a rendelet
a) a menedékkérők befogadása minimumszabályairól szóló, 2003. január 27-i, 2003/9/EK tanácsi irányelvnek,
b) a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének 

és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i, 2009/50/EK tanácsi irányelvnek, valamint
c) a  harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására 

vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a  harmadik országból 
származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló,  
2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 446/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT
a menekültként vagy oltalmazottként, valamint menedékesként történő elismerését kérő vagyoni  
és jövedelmi helyzetéről és az abban bekövetkezett változásokról

A) A nyilatkozó
a) családi és utóneve:
b) szálláshelyének címe:
c) tartózkodási engedélyének száma:

B) Vagyoni adatok
A nyilatkozat benyújtásának időpontjában az  alábbi – Magyarországon rendelkezésemre álló – vagyontárgyakkal 
rendelkezem – nem rendelkezem:
1. ingatlan (olyan ingatlan, melyben nem lakik életvitelszerűen):
 nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték:     Ft
2. gépjármű:
 nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték:     Ft
3. készpénz:
 nem rendelkezem – rendelkezem, összeg:     Ft
4. egyéb:
 nem rendelkezem – rendelkezem, érték:     Ft
Összes vagyonom (1–4.) összege:     Ft
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C) Jövedelmi adatok
A nyilatkozat benyújtásának időpontjában az alábbi jövedelemmel rendelkezem:
1.  ..................................................................................................................................................................................................................................
2.  ..................................................................................................................................................................................................................................
3.  ..................................................................................................................................................................................................................................
4.  ..................................................................................................................................................................................................................................
Összes jövedelmem:     Ft

Dátum: ............................, 20............ év ............ hónap ......... nap. ......................................

  ............................................................................ 
  a nyilatkozó 
  (törvényes képviselője) aláírása

A nyilatkozatot átvettem:

Dátum: ............................, 20............ év ............ hónap ......... nap.

  ............................................................................ 
  a Hivatal képviselőjének aláírása

Minden menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérő külön nyilatkozatot tölt ki.
A nyilatkozatot nyomtatott betűvel kell kitölteni.”

2. melléklet a 446/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT
a menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes vagyoni és jövedelmi helyzetéről, valamint 
az abban bekövetkezett változásokról

A) A nyilatkozó
a) családi és utóneve:
b) lakóhelyének/tartózkodási helyének/szálláshelyének címe:
c) személyazonosító igazolványának/személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányának/az 

elismerésről szóló jogerős határozatnak a száma:

B) Vagyoni adatok
A nyilatkozat benyújtásának időpontjában az  alábbi – Magyarországon rendelkezésemre álló – vagyontárgyakkal 
rendelkezem – nem rendelkezem:
1. ingatlan (olyan ingatlan, melyben nem lakik életvitelszerűen):
 nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték:     Ft
2. gépjármű:
 nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték:     Ft
3. készpénz:
 nem rendelkezem – rendelkezem, összeg:     Ft
4. egyéb:
 nem rendelkezem – rendelkezem, érték:     Ft
Összes vagyonom (1–4.) összege:     Ft



83178	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	198.	szám	

C) Jövedelmi adatok
A nyilatkozat benyújtásának időpontjában az  alábbi (így különösen munkaviszonyból, a  gyermek ellátásához 
és gondozásához kapcsolódó támogatásokból, a  szociális hatáskört gyakorló szerv és munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli ellátásból származó) jövedelemmel rendelkezem:
1.  ..................................................................................................................................................................................................................................
2.  ..................................................................................................................................................................................................................................
3.  ..................................................................................................................................................................................................................................
4.  ..................................................................................................................................................................................................................................
Összes jövedelem:     Ft

Dátum: ............................, 20............ év ............ hónap ......... nap.

  ............................................................................ 
  a nyilatkozó 
  (törvényes képviselője) aláírása

A nyilatkozatot átvettem:

Dátum: ............................, 20............ év ............ hónap ......... nap.

  ............................................................................ 
  a Hivatal képviselőjének aláírása”

3. melléklet a 446/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

HÁZASTÁRSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
integrációs szerződés megkötésére irányuló kérelemhez

Alulírott, …………………………………… (szül. hely: ……………………………, szül. idő: …………………………, 
anyja neve: ………………………………) kijelentem, hogy amennyiben házastársam, …………………… (név) 
(szül  hely: ………………………… szül. idő: ………………………, anyja neve: …………………………………) 
által benyújtott integrációs szerződés megkötésére irányuló kérelemre a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
a házastársammal szerződést köt, a szerződés rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el.*

Kelt: …………………………………….

  ……………………………. 
  ügyfél aláírása

* A menekült vagy az oltalmazott magyar állampolgár családtagjára az integrációs szerződés hatálya nem terjedhet ki.

”
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A Kormány 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek rendészeti tárgyú módosításáról

A Kormány
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés q) pontjában,
a 2. § tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3. § tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4.  § tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, a  körözési nyilvántartási 
rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdésében,
az 5.  § tekintetében a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111.  § 
(1) bekezdés c) pontjában,
a 6.  § tekintetében a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111.  § 
(1) bekezdés d) pontjában,
a 7. § tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 8. § tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 9. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 10.  § tekintetében a  Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá 
egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a  Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló  
2012. évi CLXXXI. törvény 41. § b) és c) pontjában,
a 11. § tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 12. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §  A gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ismeretlen helyen való távollét megállapítását)
„a) az Országos Rendőr-főkapitányság honlapján közzétett közérdekből nyilvános körözési adat,”
(alapozza meg.)

2. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 23.  § 
(6) bekezdésében a „személyesen veheti át” szövegrész helyébe a „személyesen vagy meghatalmazottja útján veheti 
át” szöveg lép.

3. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 38.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(6) Az elveszett vagy eltulajdonított lőfegyver, illetve tartási engedély körözését az engedély kiadására feladat- és 
hatáskörrel rendelkező rendőri szerv rendeli el.”

4. § (1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Stat. r.) 6. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:)
„i) végzi a  rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának 
szakirányításával összefüggő feladatokat,”

 (2) A Stat. r. 6. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:)
„m) a körözési nyilvántartási rendszer üzemzavara esetén országos illetékességgel az NS.CP Portálon jelzéskezelési 
műveletet végez a  Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá az  egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a  Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő 
módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 5. § (3) bekezdése szerint,”
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 (3) A Stat. r. 6. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:)
„n) a  körözési nyilvántartási rendszerbe bejegyzett adatok közhitelességének a  biztosítása érdekében 
együttműködik a körözés elrendelésére jogosult szervekkel, a feltárt adathibák megszüntetésére – az érintett szerv 
útján vagy saját hatáskörben – intézkedik a nyilvántartás adatainak javítására.”

 (4) A Stat. r. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § A Kormány a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
törvény szerinti nyilvántartó szervként az ORFK-t jelöli ki.”

 (5) A Stat. r. 9. §-a a következő v) ponttal egészül ki:
(A Készenléti Rendőrség az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos 
illetékességgel önálló szervként)
„v) a p)–r) pontban meghatározott feladataival kapcsolatban végzi a körözési eljárással összefüggő feladatokat.”

 (6) A Stat. r. 10. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren)
„b) nyomozó, közigazgatási és a  közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági, valamint a  körözési 
eljárással összefüggő feladatokat,”
(lát el.)

 (7) A Stat. r. 10. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
( A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren)
„d) elkövetett szabálysértések esetén szabálysértési hatóságként jár el,”

 (8) A Stat. r. 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőr-főkapitányság bűnüldözési, bűnmegelőzési feladatkörében:)
„d) a  hatáskörébe tartozó üggyel összefüggésben körözési eljárást folytat, végzi a  rendőrkapitányságok és 
a határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának szakirányításával összefüggő feladatokat,”

 (9) A Stat. r. 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőrkapitányság bűnüldözési, bűnmegelőzési feladatkörében:)
„b) a 11. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kivétellel körözési eljárást folytat le,”

 (10) A  Stat. r. 6.  § (1)  bekezdés l)  pontjában a  „Körözési Információs Rendszer” szövegrész helyébe a  „körözési 
nyilvántartási rendszer” szöveg lép.

 (11) Hatályát veszti:
a) a Stat. r. 11. § (3) bekezdés f ) pontja,
b) a Stat. r. 12. § (3) bekezdés e) pontja.

5. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 114/2007. Korm. rendelet) II. Fejezetének címe helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„A SZÁZNYOLCVAN NAPON BELüL KILENCVEN NAPOT MEG NEM hALADÓ, TERVEZETT TARTÓZKODÁS SZABÁLYAI”

 (2) A 114/2007. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, 
tervezett tartózkodás céljából történő beutazásához és tartózkodásához nem szükséges vízum, olyan úti okmánnyal 
utazhat be,
a) amely érvényessége legalább három hónappal meghaladja a Magyarország területéről történő tervezett távozás 
időpontját, és
b) amelyet a megelőző tíz éven belül bocsátottak ki.”

 (3) A  114/2007. Korm. rendelet 4.  §-ában a  „három hónapot meg nem haladó tartózkodás” szövegrész helyébe 
a „száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodás” szöveg, a „három hónapot 
meg nem haladó tartózkodásra” szövegrész helyébe a „száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó 
tartózkodásra” szöveg lép.

 (4) A  114/2007. Korm. rendelet 7.  §-ában, 9.  §-ában, 10.  § (1)–(2) és (4)–(5)  bekezdésében, 14.  § c)  pontjában, 
15.  § (1)  bekezdésében, 16.  § (1)  bekezdésében, 20.  § (1)–(3)  bekezdésében, 20/A.  § (1)  bekezdésében, 20/B.  § 
(1)  bekezdésében, 20/C.  § (1)  bekezdésében, 21.  § (2) és (3)  bekezdésében, 22.  § (1)  bekezdésében, 25.  §  
(1)–(3) bekezdésében, 99. § (1) bekezdésében, valamint 120. § (1), (3) és (5) bekezdéseiben a „három hónapot meg 
nem haladó” szövegrész helyébe a „száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett” szöveg 
lép.
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 (5) A 114/2007. Korm. rendelet 7. §-át megelőző alcímében a „Három hónapot meg nem haladó” szövegrész helyébe 
a „Száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett” szöveg lép.

 (6) A 114/2007. Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésében a „három hónapot meg nem haladó vízum” szövegrész helyébe 
a „száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum” szöveg lép.

 (7) A  114/2007. Korm. rendelet 22.  § (2)  bekezdésében, 30.  § (2)  bekezdésében a „három hónapot meg nem haladó” 
szövegrészek helyébe a „száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett” szöveg lép.

 (8) A  114/2007. Korm. rendelet III. Fejezet címében az „A HÁROM HÓNAPOT MEGHALADÓ” szövegrész helyébe az   
„A SZÁZNYOLCVAN NAPON BELÜL KILENCVEN NAPOT MEGHALADÓ” szöveg lép.

 (9) A 114/2007. Korm. rendelet 29. § (1) és (4)–(6) bekezdésében, 31. §-át megelőző alcímében, 31. §-ában, 32. §-ában, 
36. §-ában, 41. §-ában, 42. §-ában, 43. § nyitó szövegrészében, 43. § b) pontjában, 47. § (4) bekezdés b) pontjában, 
54.  § (1) és (5)  bekezdésében, 56.  §-át megelőző alcímében, 99.  § (1)  bekezdésében, 103.  § (3)  bekezdés 
a)  pontjában, valamint 107.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a  „három hónapot meghaladó” szövegrész helyébe 
a „kilencven napot meghaladó” szöveg lép.

 (10) A 114/2007. Korm. rendelet 183. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„k) a  személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ- ellenőrzési kódex) 
létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról 
szóló egyezmény, a  810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az  1683/95/EK tanácsi rendelet, 
a 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló,
2013. június 26-i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

6. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok 
meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 328/2007. Korm. rendelet) 1.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Magyarország területére történő beutazás céljából elismert okmányok a következők:
a) nemzetközi szerződésben meghatározott vagy nemzetközi kötelezettség alapján elismert úti okmányok,
b) valamennyi harmadik ország által kiállított magán-, szolgálati, diplomata, különleges és hivatalos útlevél, 
az 1. mellékletben meghatározottak kivételével,
c) az  a) és b)  pontja alá nem tartozó, az  Európai Unió tagállamai, és a  Schengeni Jegyzőkönyv 6.  cikke alapján 
az Európai Unió Tanácsával kötött, a schengeni vívmányok végrehajtásában, alkalmazásában és fejlesztésében való 
részvételről szóló megállapodásban részes államok által a harmadik országbeli állampolgárok számára kiállított úti 
okmányok, és
d) a 2. mellékletben felsorolt okmányok.”

 (2) A 328/2007. Korm. rendelet a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § Ez a rendelet
a) a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
48. cikk (1) bekezdés c) pontja,
b) a  külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról, valamint az  e  lista 
összeállítására irányuló eljárás meghatározásáról szóló, 2011. október 25-i 1105/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

 (3) A 328/2007. Korm. rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép;
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. §  A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  központi államigazgatási szervek és a  rendvédelmi szervek 
irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a  termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok 
ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8. § (1) A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„9.  § (1) A  pirotechnikai termék nem tartalmazhat – a  fekete lőpor és a  villanóelegy kivételével – polgári 
felhasználású robbanóanyagot és katonai robbanószert.
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(2)  A  pirotechnikai termékek az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl nem tartalmazhatnak brizáns 
robbanóanyagot, kivéve azon P1., P2., T2. osztályba tartozó pirotechnikai termékek és a 4. pirotechnikai osztályba 
tartozó tűzijátékok, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:
a) a brizáns robbanóanyag nem vonható ki könnyen a pirotechnikai termékből,
b) a  P1. osztály esetében a  pirotechnikai termék nem működhet detonatív jelleggel és nem robbanthat fel 
megtervezett és legyártott állapotában másodlagos robbanóanyagokat,
c) a  4. pirotechnikai osztály, valamint a T2. és P2. osztály esetében a  terméket nem detonatív jellegű működésre 
tervezték és szánták, vagy ha detonációra tervezték, nem robbanthat fel megtervezett és legyártott állapotában 
másodlagos robbanóanyagokat.”

 (2)  A  polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 115.  § (1) bekezdése a 
következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„c) 9. § (2) bekezdése a piro-technikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról 
(átdolgozás) szóló, 2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (2) bekezdésének”
(való megfelelést szolgálja.)

9. §   Az állam által elismert szakképesítések követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 3. melléklet
a) 362. pont Tulajdonságprofil részében a „körözési tevékenység” szövegrész helyébe a „körözési eljárás”,
b) 364.  pont Feladatprofil részében a „körözési, jelentőszolgálati feladatok” szövegrész helyébe a „körözési eljárás, 
valamint a jelentőszolgálati feladatok”,
c) 372.  pont Feladatprofil részében a  „Körözési információs rendszerben” szövegrész helyébe a  „Körözési 
nyilvántartási rendszerben”,
d) 372. pont Tulajdonságprofil részében a „Körözési tevékenység” szövegrész helyébe a „Körözési eljárás”,
e) 376.  pont Feladatprofil részében a „Körözési tevékenységet hajt végre” szövegrész helyébe a „Körözési eljárást 
folytat le”
szöveg lép.

10. § (1) A  Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, 
valamint az  egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: R2.) 11.  § (1) és (2)  bekezdésében a „körözést folytató” szövegrész helyébe a „körözési eljárást 
lefolytató” szöveg lép.

 (2) Az  R2. 19.  § (1)  bekezdésében a  „körözési információs rendszer” szövegrész helyébe a „körözési nyilvántartási 
rendszer” szöveg lép.

11. § (1) Az  egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a  nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő 
lényeges adatokról, valamint a  lényeges adatok bejelentésének rendjéről szóló 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: R3.) 10.  § (2)  bekezdésében a „7.  § (1)  bekezdés c)–g)  pontjában” szövegrész helyébe a „7.  § 
c)–g) pontjában” szöveg lép.

 (2) Az R3. 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 
 (3) Az R3. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 
 (4) Az R3. 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 
 (5) Az R3. 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R3. 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

12. §  Hatályát veszti az  eltűnt személyek felkutatására irányuló államigazgatási eljárás elintézési határidejének 
megállapításáról szóló 136/1994. (X. 26.) Korm. rendelet.

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. §, a 8. § és a 14. § (2) bekezdés az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (3) Az 1. §, a 4. §, a 9. §, a 10. § és a 12. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
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14. § (1) E rendelet
a) 5.  §-a a  személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési 

kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény, a  810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az  1683/95/EK 
tanácsi rendelet, az  539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a  767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) 6.  §-a a  Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 48. cikk (1) bekezdés c) pontja,

c) 6.  §-a a  külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról, valamint az  e  lista 
összeállítására irányuló eljárás meghatározásáról szóló, 2011. október 25-i 1105/2011/EU európai parlamenti 
és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (2) A 8. § a piro-technikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás) 
szóló, 2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (2) bekezdésének való megfelelést 
szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Magyarország által el nem ismert magán-, szolgálati és diplomata-útlevelek listája

 1.  Szomália által kiállított magán-, szolgálati és diplomata és különleges útlevél
 2.  Irak által kiállított magán-, szolgálati és diplomata-útlevél „G”, „M”, „N” és „S” sorozata
 3.  Nigéria által kiállított, laminált adatoldalt tartalmazó magánútlevél „A” és „AA” sorozata
 4.  Csád által kiállított különleges útlevél”

2. melléklet a 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Magyarország által elismert egyéb okmányok listája

 1.  Amerikai Egyesült Államok
a) az Amerikai Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálata által kiállított úti okmányok (Travel 

Document Issued by US Citizenship and Immigration Services)
b) menekültek számára kiállított úti okmányok (Refugee Travel Document)
c) visszatérésre feljogosító engedély (Permit to Re-enter)
d) úti okmány (Travel document)
e) sürgősségi útlevél (Emergency passport)

 2.  Bahama-szigetek – gyakori utazó útlevél (Frequent Traveller Passport)
 3.  Dél-Korea – utazási igazolvány (Travel certificate)
 4.  Grúzia – státusz Semleges Úti Okmány (Status Neutral Tarvel Document)
 5.  Kanada

a) sürgősségi úti okmány (Emergency travel document)
b) ideiglenes úti okmány (Temporary passport)

 6.  Egyiptom – úti okmány palesztin menekültek részére (Travel document for Palestinian refugees)
 7.  India – a tibeti emigráns közösség tagjai számára kiállított személyazonosító igazolvány (Special Entry Permit Tibet 

origins)
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 8.  Izrael
a) külföldiek úti okmánya (Travel document)
b) Palesztin Hatóság által kiállított magánútlevél (Ordinary passport/Travel Document)
c) Palesztin Hatóság által kiállított VIP útlevél (VIP passport/Travel Document)

 9.  Jordánia – úti okmány palesztin menekültek részére (Travel document for Palestinian refugees)
 10.  Kelet-Timor – különleges szolgálati útlevél (Special Service Passport)
 11.  Kínai Népköztársaság

a) közszolgálati útlevél (Passport for Public affairs)
b) Hong Kong Különleges Közigazgatási Régió útlevele (HKSAR passport)
c) Hong Kong Különleges Közigazgatási Régió vízum beillesztésére szolgáló személyazonosságot igazoló okirat 

(HKSAR Document of identity for visa purposes)
d) magánútlevél (Tajvan)
e) Makaó Különleges Közigazgatási Régió útlevele (Macao Special Administrative Region passport)
f ) Makaó Különleges Közigazgatási Régió úti okmánya (Macao Special Administrative Region Travel permit)
g) hajós útlevél (Seafarer´s Passport)

 12.  Libanon – úti okmány palesztin menekültek részére (Travel document for Palestinian refugees)
 13.  Líbia – úti okmány palesztin menekültek részére – (Travel document for Palestinian refugees)
 14.  Oroszország – hajós útlevél (Seaman’s passport)
 15.  Szaúd-Arábia – úti okmány palesztin menekültek részére (Travel document for Palestinian refugees)
 16.  Trinidad és Tobago – útlevél az országgyűlési képviselők számára (Passport for members of parliament)
 17.  Türkmenisztán – hajós útlevél (Seaman’s passport)
 18.  Új-Zéland

a) sürgősségi úti okmány (Emergency travel document)
b) sürgősségi útlevél (Emergency passport)”

3. melléklet a 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  központi államigazgatási szervek és a  rendvédelmi szervek 
irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a  termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok 
ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. pontja helyébe a következő lép:
„7. (Köz)beszerzés fajtája [(Köz)beszerzési eljárás fajtája, fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított 
termékek és szolgáltatások beszerzése, Kbt. egyéb kivételi körébe tartozó beszerzés, stb.];”

4. melléklet a 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti az R3. 3. mellékletében a B:107 mező.

5. melléklet a 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

 1.  Az R3. 5. mellékletében a B:37 mező helyébe a következő mező lép:
„ (B)

[37] 7.4 az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Információs Hivatal és 
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ügyeiben első fokon eljáró ügyintézők és ügykezelők, valamint 
a döntéseket kiadmányozó vezetők

                 ”



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	198.	szám	 83185

 2.  Az R3. 5. melléklete a következő 94–99. sorokkal egészül ki:
„

(A) (B)

94. 24. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

95. 24.1. gazdasági igazgató

96. 25. Forster Gyula Nemzeti Örökség-gazdálkodási 
és Szolgáltatási Központ

97. 25.1. gazdasági vezető

98. 26. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

99. 26.1. gazdálkodási igazgató
                 ”

6. melléklet a 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az R3. 7. mellékletében a B:8 és a B:9 mező helyébe a következő mezők lépnek:
„(B)

[8] 1.6 az Európai Uniós ügyek ellátásáért felelős szervezeti egység valamennyi munkaköre

[9] 1.7 nemzetközi szerződések létrehozásával járó feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör
                 ”

 2. Hatályát veszti az R3. 7. mellékletében az A:132, valamint a B:133–B:138 mező.

7. melléklet a 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Az R3. 10. mellékletében a B:35 mező helyébe a következő mező lép:
„ (B)

[35] 2.17 a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja 
szerinti minősítési jelölésű információt kezelő kijelölt koronaőr munkakör

                 ”

8. melléklet a 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az R3. 11.  melléklete címében a  „vagy felügyelt szerveknél” szövegrész helyébe a „vagy felügyelt szerveknél, 
valamint a miniszterelnök által irányított szerveknél” szöveg lép.

 2. Az R3. 11. melléklete a következő A:22 mezővel egészül ki:
„(A)

[22] 5. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
                 ”
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 3. Az R3. 11. melléklete a következő B:23–B:28 mezőkkel egészül ki:
„(B)

[23] 5.1. főosztályvezető

[24] 5.2. általános főosztályvezető-helyettes

[25] 5.3. Belső Ellenőrzési Főosztály vezetői és belső ellenőri munkakörei

[26] 5.4. Jogi Főosztály vezetői munkakörei

[27] 5.5. Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály vezetői munkakörei

[28] 5.6. IH vezetők, valamint magasabb jogállású vezetőket közvetlenül segítők (személyi titkár, 
titkárnő, gépkocsivezető)

                 ”

A Kormány 448/2013. (XI. 28.) Korm. rendelete
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet és az egyes 
szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól 
és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról 
szóló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az  egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes 
törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SzGyFr.) 
3. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A főigazgató a fenntartott intézmények tekintetében az alábbi középirányítói hatásköröket gyakorolja:)
„f ) ellátja az átvett vagyon és az integrált intézményi vagyon – ide nem értve a gazdálkodó szervezetekben fennálló 
tulajdoni részesedést – tekintetében a vagyonkezelői feladatokat,”

2. §  Az SzGyFr. 4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „2.  § (3)  bekezdése” szövegrész helyébe a „2.  § (3)  bekezdése, a  9.  § 
(1) bekezdése és a 9/A. § (2) bekezdése” szöveg lép.

2. Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes 
szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 
módosítása

3. § (1) Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól 
és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Áár.) 7.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Főigazgatóság által fenntartásba átvett intézmények közül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervek önállóan működő költségvetési szervekké alakulnak át. A  Főigazgatóság által fenntartásba átvett 
intézmények közül
a) az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodással összefüggő feladatait – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – 
az átvétel időpontjától,
b) az  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdálkodással összefüggő feladatait az  önállóan 
működő költségvetési szervekké történő átalakulásának időpontjától
a Főigazgatóság látja el.”
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 (2) Az Áár. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti átalakulást a  Törvény 9/A.  § (1)  bekezdése alapján átvett integrált intézmények 
2014. július 1-jéig teljesítik.”

 (3) Az Áár. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  települési önkormányzat a Törvény 10/A.  § (1)  bekezdése szerinti döntéséről a Törvény 10.  § (4)  bekezdése, 
illetve a Törvény 10/A.  § (3)  bekezdése szerinti alapító okiratok másolatának egyidejű megküldésével tájékoztatja 
a Főigazgatóságot.”

4. § (1) Az Áár.
a) 1. §-ában a „2. § (1)” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdése és a 9/A. § (1)” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében az „1-jén” szövegrész helyébe az „1-jén, integrált intézmény esetén 2014. január 1-jén” 

szöveg,
c) 3. § (4) bekezdésében az „1. mellékletében” szövegrész helyébe az „1. és 3. mellékletében” szöveg,
d) 1.  melléklet I.  pontjában az  „1.  mellékletében meghatározott intézmények, illetve a  Törvény 2.  § (1)” 

szövegrész helyébe az  „1., illetve 3.  mellékletében meghatározott intézmények, valamint a  Törvény 2.  § 
(1) bekezdése, illetve 9/A. § (1)” szöveg,

e) 1. melléklet II. pont f ) alpontjában az „a 2012.” szövegrész helyébe az „az átvételt megelőző” szöveg,
f ) 1. melléklet III. pont 1.3. alpontjában a „2012.” szövegrész helyébe az „átvételt megelőző” szöveg,
g) 1.  melléklet III.  pont 1.13.  alpontjában az  „A 2012. december 31-én” szövegrész helyébe az  „Az átvételt 

megelőző év utolsó napján” szöveg,
h) 1. melléklet III. pont 1.14. alpontjában a „2012. december 31-ei” szövegrész helyébe az „az átvételt megelőző 

év utolsó napjával, mint” szöveg,
i) 1.  melléklet IV.  pontjában a „2013. január 1-jétől” szövegrészek helyébe az „a vagyonátszállás törvényben 

meghatározott időpontjától” szövegek,
j) 1. melléklet IV. pontjában a „2012. december 31-ei” szövegrész helyébe az „az átvételt megelőző év december 

31-ei” szöveg,
k) 1. melléklet IV. pontjában a „2013. január 1.” szövegrész helyébe az „az átvétel évének január 1-je” szöveg,
l) 1.  melléklet 13. számú melléklet ötödik oszlopában a  „2012. 12. 31-ig” szövegrész helyébe az  „Átvételt 

megelőző évben”, hatodik oszlopában a „2013.” szövegrész helyébe az „Átvétel évének” szöveg,
m) 1.  melléklet 14. számú melléklet hatodik oszlopában a „2012. 12. 31-én” szövegrész helyébe az „Átvételt 

megelőző év december 31-én” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti az Áár.
a) 1. melléklet III. pont 1. alpontjában a „2013” szöveg,
b) 1. melléklet IV. pontjában a „2013. január 1-jét követően” szöveg.

3. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelete
a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés 
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Kormány 
a következőket rendeli el:

1. § (1) Ha valamely állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjteményben (a  továbbiakban együtt: 
közgyűjtemény) őrzött, állami tulajdonban állóként nyilvántartott, a  kulturális javak körébe tartozó vagyontárgy 
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vagy vagyontárgyegyüttes (a  továbbiakban együtt: vagyontárgy) kiadására (a  továbbiakban: visszaadás) 
vonatkozóan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (a  továbbiakban 
együtt: igénylő) a  tulajdonjogára hivatkozással igényt jelent be, az  igényt a  vagyontárgy állami tulajdonjogának 
gyakorlására jogosult szervezet (a továbbiakban: az állami tulajdonjog gyakorlója) a 2–4. § szerint bírálja el.

 (2) Az igénylő az igényét jogi képviselő útján terjesztheti elő. A jogi képviselőre a polgári perrendtartásról szóló törvény 
szerinti jogi képviseletre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

2. §  Az igénylőnek az igény bejelentésével egyidejűleg csatolnia kell a vagyontárgy azonosítható megjelölését (leírását 
és fényképes vagy egyéb dokumentálását), valamint a  vagyontárgyra vonatkozó tulajdonjogát valószínűsítő 
bizonyítékokat. Az igénylőnek a vagyontárgyra vonatkozó tulajdonjogát fennállónak kell tekinteni, ha a vagyontárgy 
korábbi tulajdonosának tulajdonjogát megfelelő bizonyítékokkal valószínűsíti, feltéve, hogy a  korábbi 
tulajdonoshoz fűződő jogutódi minőségét is okirati bizonyítékkal (bírósági vagy közjegyzői határozattal) bizonyítja, 
ennek hiányában valószínűsíti.

3. § (1) Az  1.  § szerinti vizsgálatot az  állami tulajdonjog gyakorlója folytatja le az  igénylő által benyújtott iratok és egyéb 
bizonyítékok, valamint az adott vagyontárgyat őrző közgyűjteménytől beszerzett adatok alapján. E vizsgálat során 
értékelheti az igénylő által becsatolt adatokon kívül a vagyontárgy történetére vonatkozóan feltárható szakirodalmi 
adatokat is.

 (2) Az állami tulajdonjog gyakorlója az igény bejelentését követő 3 napon belül megkeresi az érintett közgyűjteményt, 
amely 30 napon belül szolgáltatja az  igényelt, őrzésében lévő vagyontárgyak listáját, az  azokra vonatkozó, 
a kezelésében lévő – továbbá, ha a közgyűjtemény tudomása szerint más közgyűjtemény további bizonyítékokkal 
rendelkezik, az  ezektől beszerzett –, az  állami tulajdonjog fennállását bizonyító, vagy az  őrzés ettől eltérő egyéb 
jogcímére vonatkozó iratokat.

 (3) Ha az igényt a közgyűjteménynél jelentik be, a közgyűjtemény az állami tulajdonjog gyakorlójának haladéktalanul 
megküldi az  igénylést és az  igénylő által előterjesztett bizonyítékokat, valamint az  igénynek a  közgyűjteményhez 
történt beérkezésétől számított 30 napon belül szolgáltatja az  állami tulajdonjog gyakorlója részére 
a (2) bekezdésben meghatározott adatokat.

4. § (1) Az állami tulajdonjog gyakorlójának az 1. § szerinti vizsgálat keretében elsősorban azt kell feltárnia, hogy kétséget 
kizáróan bizonyítható-e, hogy a  vagyontárgy állami tulajdonjoga jogszerű eljárás keretében keletkezett, és 
az  állam tulajdonjoga az  igénylés időpontjában is fennáll, vagy az  más jogcímen és körülmények között került 
a közgyűjtemény őrizetébe.

 (2) Ha a  vizsgálat alapján megállapítható, hogy a  közgyűjtemény által szolgáltatott adatok szerint a  vagyontárgyon 
nem keletkezett jogszerű módon állami tulajdonjog, vagy az állami tulajdonjog keletkezése kétséget kizáró módon 
nem bizonyítható, az állami tulajdonjog gyakorlója a közgyűjteménytől beszerzett adatok beérkezésétől számított 
30 napon belül megállapítja a  vagyontárgyra vonatkozó állami tulajdonjog fennállásának hiányát, és döntést hoz 
a vagyontárgynak az igénylő részére történő visszaadásáról.

 (3) Ha a  vizsgálat alapján megállapítható, hogy az  igényelt vagyontárgy állami tulajdona jogszerűen keletkezett és 
az  igénylés idején is fennáll, az állami tulajdonjog gyakorlója ezt tulajdonosi döntésével megállapítja és az  igényt 
elutasítja.

 (4) A (2) vagy a (3) bekezdés szerinti döntéséről az állami tulajdonjog gyakorlója haladéktalanul tájékoztatja az igénylőt, 
a közgyűjteményt, valamint a közgyűjtemény felett a szakmai irányítást gyakorló emberi erőforrások miniszterét.

5. § (1) Ha az  állami tulajdonjog gyakorlója döntést hozott a  vagyontárgynak az  igénylő részére történő visszaadásáról, 
a vagyontárgy kiadására a közgyűjtemény haladéktalanul köteles, ha az igénylő
a) a vagyontárgy eredeti tulajdonosa, akitől a vagyontárgy a közgyűjteménybe került,
b) az örökösi minőségét öröklési bizonyítvánnyal, vagy hagyatékátadó végzéssel igazolta, vagy
c) az eredeti tulajdonosnak öröklési jogi igényt támasztó jogutódja, és erre vonatkozóan közjegyzői nemperes 

eljárásban kiállított valószínű örökösi bizonyítvánnyal valószínűsíti, hogy az  eredeti tulajdonos lehetséges 
örökösei körébe tartozik.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetekben a  közgyűjtemény köteles a  vagyontárgyat – az  igénylővel egyeztetett 
időpontban – az  igénylő részére visszaadni, az  időpontban való megegyezés hiányában pedig 3 napon belül 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a vagyontárgyat az igénylő átvegye.
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 (3) Ha az (1) bekezdés szerint a vagyontárgyat több igénylő részére kell visszaadni, a közgyűjteménynek azt az igénylők 
által meghatalmazott személy részére, ennek hiányában az igénylők közös birtokába kell adnia.

 (4) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben a  közgyűjtemény értesíti a  valószínű örökösi bizonyítványt kiállító 
közjegyzőt a vagyontárgy kiadásáról.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) E rendelet rendelkezéseit a már előterjesztett és az állami tulajdonjog gyakorlójának döntésével le nem zárt igények 

esetében is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 450/2013. (XI. 28.) Korm. rendelete
a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A  Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 2.  §-a a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  Társaság 2014. január 1-jétől ellátja a  2007–2013 programozási időszakhoz kapcsolódóan a  Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség (a  továbbiakban: NFÜ) és a  Társaság közötti – az  egyes operatív programok technikai 
segítségnyújtás keretéből finanszírozott – szerződésben rögzített, az  európai uniós támogatásban részesülő, nem 
a  támogatási szerződésben vállaltaknak megfelelően előrehaladó projektek projektfelügyeleti rendszerének 
kialakítását és működtetését.”

2. §  Az R. 2/B. §-ában az „a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ)” szövegrész helyébe az „az NFÜ” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 451/2013. (XI. 28.) Korm. rendelete
a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 4. § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal a 2014–2020-as nemzeti szintű tervezési feladatok szakmai támogatása keretében
a) közreműködik a  gazdaságfejlesztési célú források felhasználásával kapcsolatos központi tervezési, valamint 
az operatív programokhoz kapcsolódó szakmai koordinációs feladatokban;
b) közreműködik a  2014–2020-as tervezési időszakra vonatkozó, az  uniós források felhasználását meghatározó 
operatív programok előkészítésében, tervezési-programozási, projekt-előkészítési, támogatásközvetítői, értékelési, 
valamint az operatív programok tervezését érintő szakmai és operatív feladatokban;
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c) részt vesz az  uniós költségvetési tervezési időszakra vonatkozó, illetve a  gazdasági és területi fejlesztésekhez 
kapcsolódó operatív programok tervezésében, programozásában és kijelölés alapján egyes végrehajtási feladatok 
ellátásában;
d) munkája során együttműködik és kapcsolatot tart fenn a  területi fejlesztésekben érdekelt szervezetekkel, 
kiemelten a  megyék és a  megyei jogú városok képviselőivel, ellátja a  terület- és településfejlesztési program 
készítésének tervezési, illetve szakmai, módszertani támogatását;
e) közreműködik a  Magyarország és az  Európai Unió között a  2014–2020-as időszakra vonatkozó Partnerségi 
Megállapodás szövegének elkészítésében a  minisztérium felelős szervezeti egysége koordinálásával, az  érintett 
szervezetekkel együttműködve;
f ) kijelölés alapján részt vesz a programozási feladatok koordinációjában, módszertani minőségbiztosításban.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelete
a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány 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 kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  § (4)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § 
(1) bekezdés 17., 24. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 5.  § tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény 93.  § (1)  bekezdés b)  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 a  Budapest V. kerület, 24746 
helyrajzi számú, természetben az  1054 Budapest, Szabadság tér 8–9. szám alatt, világörökségi területen található 
műemlék ingatlan felújítására és fejlesztésére irányuló építési beruházással (a továbbiakban: beruházás) összefüggő, 
az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) elsőfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

elsőfokú hatóságként jár el, valamint
b) elsőfokú szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

elsőfokú szakhatóságként jár el.
 (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
másodfokú hatóságként jár el, valamint

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
másodfokú szakhatóságként jár el.

2. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.
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 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (3) A hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – 
hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

 (4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti
a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, valamint
b) építési beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §  A beruházással összefüggő, a  kulturális örökség védelmével kapcsolatos tanácsadói feladatokat, valamint 
a beruházást megelőző tervpályázati eljárás előkészítését, feltételeinek kidolgozását, lebonyolítását a Forster Gyula 
Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ látja el.

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

5. §  A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról szóló 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 4. § 
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Központ az örökséggazdálkodási és szolgáltatási tevékenysége körében ellátja különösen az alábbi feladatokat:)
„c) a  kulturális örökség kezelésével kapcsolatos információk nyújtása, hasznosítással kapcsolatos tanácsadás, 
pályázati tanácsadás és közreműködés, fejlesztéssel, felújítással kapcsolatos tanácsadás, tervpályázati eljárás 
lebonyolítása;”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű 
üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások

1. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások
2. Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások
3. Környezetvédelmi hatósági eljárások
4. 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

5. Vízügyi hatósági eljárások
6. Katasztrófavédelmi hatósági eljárások
7. Tűzvédelmi hatósági eljárások
8. Azok a  további hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  beruházás megvalósításhoz közvetlenül 

szükségesek
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A Kormány 453/2013. (XI. 28.) Korm. rendelete
a dohánytermék-kiskereskedelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi 
CXXXIV. törvény 24/C. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes 
szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 
181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vámhatóság az engedélyt határozatával megadja, ha az előterjesztett okiratok, a rendelkezésére álló adatok, 
valamint a  hatósági nyilvántartások alapján megállapítható, hogy a  kérelmező, illetve kérelme a  Tv. 13.  §-ában, 
illetve az  e  rendeletben foglalt követelményeknek megfelel. A  vámhatóság – szükség szerint – iratok, adatok 
beszerzése céljából más állami vagy önkormányzati szervet is megkereshet, ez  azonban az  ügyintézési határidőt 
nem hosszabbítja meg.”

2. §  Az R1. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vámhatóság az engedélyezési eljárás során a rendelkezésére álló adatok alapján dönt, illetve szükség szerint 
szemlét tart.”

3. §  Az R1. a következő 8/A. alcímmel egészül ki:
„8/A. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szüneteltetése
10/A.  § (1) A  kérelmező a  már kiadott engedély hatálya alatt legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb hat 
hónapos időtartamra kérheti a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységének szüneteltetését.
(2) A  kérelmező az  (1)  bekezdés szerinti kérelmet a  vámhatóságnál terjeszti elő. A  vámhatóság – az  e  §-ban 
meghatározott keretek között – akkor határoz a  kérelemnek megfelelően, ha a  jogosultság gyakorlásával azonos 
településen legalább egy dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folyik.
(3) A vámhatóságnak az e § alapján meghozott, a kérelemnek helyt adó határozata – annak kézhezvétele napjától 
számítva – feljogosítja a  kérelmezőt arra, hogy a  dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységét a  határozatban 
megjelölt időtartamban szüneteltesse; ez  ugyanakkor a  dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására 
kiadott engedélynek a 6. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamát nem hosszabbítja meg, és nem mentesít 
a koncessziós szerződésben meghatározott, a koncessziós díj fizetésére vonatkozó kötelezettség alól. A határozatban 
megjelölt időtartam elteltével a dohánytermék-kiskereskedő köteles a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységét 
folytatni.
(4) Az  (1) bekezdés szerinti kérelmet a 10. § (5) bekezdésében meghatározott kérelem benyújtását megelőzően is 
elő lehet terjeszteni, és önmagában kell elbírálni e rendeletnek az engedély módosítására irányuló szabályai szerint.
(5) Az e §-ban foglaltak megsértése esetén a vámhatóság a Tv. 23. § (1) bekezdés e) pontja szerint jár el.”

4. §  Hatályát veszti az R1. 14. § (2) bekezdése.

5. §  Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A dohánytermék-kiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohányboltban 
forgalmazott egyes termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló 
244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A dohánytermék-kiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a  dohányboltban forgalmazott 
egyes termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A Tv. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint külön feljogosított személy, valamint a Tv. 11. § (3) bekezdésében 
meghatározott mozgóbolt üzemeltetője, továbbá az, aki a tevékenységét a vámhatóság engedélyével szünetelteti, 
a 2. § (1) bekezdésében írt kötelezettségnek az e §-ban foglalt eltérésekkel köteles eleget tenni.
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(2) A  2.  § (1)  bekezdésében meghatározott kötelezettségnek havonta egy alkalommal, a  tárgyhónapot követő 
hónap 5. napjáig kell eleget tenni, elektronikus vagy postai adatközlés útján. Azon adatokat, amelyekre vonatkozóan 
a kötelezettséget teljesíteni kell, a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az e  §-ban szabályozott egyszerűsített adatközléshez szükséges nyomtatványt a  részvénytársaság a honlapján 
folyamatosan közzéteszi.”

7. §  Az R2. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) Annak érdekében, hogy az  érintett termékekre vonatkozó nyilvántartás-vezetési, illetve adatszolgáltatási 
kötelezettséget egységesen lehessen teljesíteni, a dohánytermék-nagykereskedők, illetve azok, akik érintett terméket 
Magyarországon először forgalomba hoznak, kötelesek az  érintett termék valamennyi fajtáját – az  1.  melléklet 
1.  pontjában meghatározott dohánytermékek esetében az  ahhoz tartozó kiskereskedelmi eladási árral együtt – 
a részvénytársaságnál a dohánytermék-kiskereskedők bármelyike részére történő első értékesítést megelőző legalább 
10 nappal bejelenteni (a továbbiakban: regisztráció).
(2) A regisztrációs kötelezettségnek a 3. melléklet szerinti tartalommal kell eleget tenni.
(3) A  részvénytársaság a  hiánytalan regisztrációt tudomásul veszi, és az  érintett termékek egyedi azonosítóját 
(cikkszámát) a dohánytermék-kiskereskedők részére 5 napon belül hozzáférhetővé teszi.
(4) A dohánytermék-kiskereskedő köteles gondoskodni arról, hogy az általa forgalmazott termékekről az e rendelet 
szerinti nyilvántartás-vezetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének mindenkor kizárólag a  részvénytársaság 
által kibocsátott egyedi azonosító feltüntetésével tegyen eleget.
(5) E rendelet alkalmazásában a már regisztrált érintett termék bármely jellemzőjének megváltozása esetén az érintett 
terméket új terméknek kell tekinteni. Ennek megfelelően az e rendelet szerinti regisztrációs kötelezettségnek akkor 
is újra eleget kell tenni, ha az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott dohányterméknek kizárólag a kiskereskedelmi 
eladási ára változik meg.
(6) A  nagykereskedő a  regisztrálni kívánt termékről képi megjelenítést juttat el a  részvénytársaság részére. 
A nagykereskedő köteles ugyanakkor arra is, hogy a részvénytársaság felhívására a termékről mintát szolgáltasson, 
illetve a  bármikor korábban szolgáltatott mintát a  részvénytársaság felhívására visszavegye. Amennyiben 
a  részvénytársaság felhívásának a  nagykereskedő nem tesz eleget, úgy a  részvénytársaság – a  nagykereskedő 
költségén – mintát szerezhet be, illetve a vissza nem vett mintát a felhívástól számított 30 napon belül – a nagykereskedő 
költségén – megsemmisítheti.”

8. §  Az R2. a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § 2013. november 30-án lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 453/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Az R1. 1. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:
„2. A dohánybolt elhelyezkedésével kapcsolatos különös szabályok
2.1. Dohánybolt nem működhet másik dohánybolt bármely bejáratától számított 200 méteres távolságon belül.
2.2. A 2.1. pontban foglalt rendelkezés akkor minősül megtartottnak, ha a dohányboltok (egymáshoz legközelebb 
eső) bejáratainak középvonalától számított legrövidebb, szabályos gyalogos közlekedési útvonal hossza eléri vagy 
meghaladja a 200 métert.
2.3. A 2.1. pontban foglaltakat elkülönített helyre nem kell alkalmazni.
2.4. A  2.1.  pontban foglaltakat csak a  2013. november 30. után benyújtott új engedély iránti, illetve az  engedély 
módosítására irányuló kérelmekre kell alkalmazni. Abban az  esetben, ha a  vámhatóság a  2.1.  pontban foglaltak 
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megsértését észleli, azon kérelmezővel (jogosulttal) szemben jár el a jogszabály megtartása érdekében, aki az adott 
dohányboltra vonatkozó engedély (módosítás) iránti kérelmét későbbi időpontban nyújtotta be a vámhatósághoz.
2.5. Dohánybolt nem létesíthető olyan építményben, illetve nem választható le olyan építményből, amelyben
a) 2500 m2-nél nagyobb alapterületű eladótérrel rendelkező üzlet (kereskedelmi egység),
b) üzemanyagtöltő állomás (illetve azt kiszolgáló kereskedelmi egység)
működik.
2.6. Dohánybolt nem létesíthető továbbá
a) a 2.5. pontban meghatározott építményhez kapcsolódó (azt kiegészítő) üzletsoron akkor sem, ha az egyébként 
a 2.5. pontban meghatározott építménytől fizikailag elkülönül;
b) a  2.5.  pontban meghatározott építmény rendeltetésszerű használatához biztosított gépjármű elhelyezésére 
szolgáló területen (parkolóban), ideértve különösen annak járművel vagy gyalogosan használható közlekedési 
útvonalait, határoló területeit, továbbá az ahhoz kapcsolódó fásított vagy füvesített területeit is;
c) a b) alpontban meghatározott területből bármely célból vagy jogcímen leválasztott (kialakított) területen.
2.7. Amennyiben a  dohánybolt (elkülönített hely) a  vámhatósági engedély megszerzésekor hatályos 
jogszabályoknak megfelelő módon és helyen került kialakításra, de az  egyébként nem felel meg a  2.5., illetve 
a  2.6.  pontban foglaltaknak, úgy e  helyen dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet legfeljebb 2014. május 
30-ig lehet folytatni.”

2. melléklet a 453/2013. (XI. 28.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Az egyszerűsített nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok köre

 1. A bejelentőre vonatkozó adatok:
a) a tevékenység végzésére jogosult gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó adószáma;
b) a tevékenység végzésének pontos címe; mozgóbolt esetén az azt végző személy lakcíme/székhelye;
c) az értékesítési helyen használt pénztárgépek azonosítója.

 2. Az árukészlettel kapcsolatos összesített adatok:
a) az értékesített érintett termékek összesítve.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 62/2013. (XI. 28.) BM rendelete
a polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő 
mellény jellemzőinek meghatározásáról

A polgárőrségről és a  polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011.  évi CLXV.  törvény 28.  § c) és e)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A polgárőr a feladata ellátása során az 1. mellékletben meghatározott – a (2) bekezdés szerint összeállított műszaki 
leírás alapján kialakított – formaruhát és fényvisszaverő mellényt köteles viselni.

 (2) A  formaruha, valamint a  fényvisszaverő mellény gyártásához szükséges műszaki leírást az  Országos Polgárőr 
Szövetség (a továbbiakban: OPSZ) javaslatára a rendészetért felelős miniszter állítja össze. A műszaki leírást az OPSZ 
tartja nyilván.

 (3) A  polgárőr részére kiadott 1.  mellékletben meghatározott cikkekből álló formaruha és a  fényvisszaverő mellény 
a polgárőr egyesület tulajdona.

 (4) A  formaruhának a  2.  mellékletben, valamint a  műszaki leírásban meghatározottaktól való eltérést okozó 
megváltoztatása és – a testhez igazítást kivéve – átalakítása nem megengedett.

 (5) A polgárőr köteles a formaruha és a fényvisszaverő mellény megőrzésére, rendeltetésszerű használatára.
 (6) A  formaruha és a  fényvisszaverő mellény használatból kivonása (a  továbbiakban: selejtezése) esetén 

a  „POLGÁRŐRSÉG” felirattal ellátott formaruha vagy fényvisszaverő mellény polgári célra történő további 
felhasználása tilos.

2. § (1) A  polgárőr írásban nyilatkozik az  1.  mellékletben meghatározott formaruha cikkek és fényvisszaverő mellény 
igényéről.

 (2) A polgárőr egyesület a polgárőr által ellátandó feladatok figyelembevételével biztosítja a megfelelő formaruhát és 
fényvisszaverő mellényt.

 (3) A  polgárőr egyesület a  tagjait értesíti a  formaruha és a  fényvisszaverő mellény átvételének időpontjáról és 
helyszínéről.

 (4) A  polgárőr egyesületnek az  általa kiadott formaruháról és fényvisszaverő mellényről külön nyilvántartást kell 
vezetnie.

 (5) A (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban fel kell tüntetni a formaruha és a fényvisszaverő mellény
a) mennyiségét és értékét,
b) átvételének és leadásának időpontját,
c) selejtezésének időpontját.

3. § (1) A  formaruha vagy a  fényvisszaverő mellény megrongálódását, megsemmisülését, elvesztését a  polgárőrnek 
haladéktalanul írásban jelentenie kell a polgárőr egyesületnél.

 (2) A formaruha vagy a fényvisszaverő mellény javításáról, pótlásáról a polgárőr egyesület gondoskodik.
 (3) A formaruha vagy a fényvisszaverő mellény tisztíttatása, mosatása, karbantartása a polgárőr kötelessége.
 (4) A  selejtezést a  formaruhát vagy a  fényvisszaverő mellényt kiadó polgárőr egyesületnek kell végeznie, ha 

a formaruha vagy a fényvisszaverő mellény a polgárőri feladatok ellátásához nem alkalmas.

4. § (1) A  polgárőrnek a  polgárőr egyesületi tagsága megszűnésével egyidejűleg tételes elszámolási kötelezettsége 
keletkezik a polgárőr egyesülettel szemben a részére kiadott formaruha és fényvisszaverő mellény tekintetében.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott elszámolást követően a formaruha és fényvisszaverő mellény újra kiadható.



83196	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	198.	szám	

5. § (1) Ha a formaruha vagy a fényvisszaverő mellény beszerzésére a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 
szóló 2011.  évi CLXV.  törvény 26.  § (5)  bekezdése alapján kerül sor, a  formaruhát és a  fényvisszaverő mellényt 
a területi polgárőr szövetség, a polgárőr egyesület vagy a polgárőr az OPSZ útján szerezheti be.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti beszerzésről az  OPSZ-t tájékoztatni kell. A  beszerzésekről az  OPSZ – személyes adatokat 
nem tartalmazó – nyilvántartást vezet.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 62/2013. (XI. 28.) BM rendelethez

Polgárőri formaruha összetétele

A B

sorszám termék

1. fényvisszaverő mellény

2. T-shirt póló

3. galléros piquet póló

4. dzseki

5. gyakorló nadrág

6. ing

7. kötött pulóver

8. kabát (dzseki fazon)

9. pole télikabát

10. esőkabát (orkánruházat)

11. társasági öltöny

12. bőr derékszíj

13. kötött téli sapka

14. polár téli baseball sapka, fülvédővel

15. baseball sapka

16. bakancs

17. félcipő

18. lovas fényvisszaverő mellény

19. lovas téli dzseki (négy évszakos)

20. lovas kapucnis esővédő (poncho)

21. lovaglónadrág

22. lovas sisakhuzat

2. melléklet a 62/2013. (XI. 28.) BM rendelethez

A polgárőr formaruha egyes cikkeinek jellemzői

 1. Fényvisszaverő mellény jellemzői:
Szín:
Fluo narancs vagy zöld felső és alsó rész, fluo sárga középrész. Két oldalon függőlegesen futó ezüst jól láthatósági 
csík (50 mm széles). Derék részen vízszintesen körbe futó ezüst jól láthatósági csík (50 mm széles), alatta 50 mm-es 
navy kék betét, alatta 50 mm széles vinyl steppelt jól láthatósági csík „POLGÁRŐRSÉG” felirat applikációval.
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Ékítmények:
Jobb mellrészen „POLGÁRŐRSÉG” szitanyomott felirat fényvisszaverő színnel kék alapon 10  cm-es szélességben 
tépőzáras rögzítéssel. Háton, felső részen középen elhelyezett „POLGÁRŐRSÉG” szitanyomott felirat fényvisszaverő 
színnel kék alapon 28  cm-es szélességben, tépőzáras rögzítéssel. Mindkét esetben az  alkalmazott betűtípus: 
Tahoma, Bold.

 2. T-shirt póló jellemzői:
Szín:
Fehér vagy sötétkék (navy).
Ékítmények:
Jobb felkaron – felső vállvarrástól 11  cm-re indulva – hímzett OPSZ pajzs. Bal felkaron – felső vállvarrástól 
11 cm-re indulva – hímzett pajzs, a  szervezet címere. Jobb mellrészen „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált 
felirat (fehér póló sötétkék háttérrel kiemelve) 10  cm-es szélességben. Háton, felső részen középen elhelyezett 
„POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált felirat (fehér póló sötétkék háttérrel kiemelve) 29 cm-es szélességben.
Mindkét esetben az alkalmazott betűtípus: Tahoma, Bold.

 3. Galléros piquet póló jellemzői:
Szín:
Fehér vagy sötétkék (navy).
Ékítmények:
Bal felkaron – felső vállvarrástól 11 cm-re indulva – hímzett OPSZ pajzs. Jobb felkaron – felső vállvarrástól 11 cm-re 
indulva – hímzett pajzs, az  egyesület címere. Jobb mellrészen „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált 
felirat (fehér póló sötétkék háttérrel kiemelve) 10  cm-es szélességben. Háton, felső részen középen elhelyezett 
„POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált felirat (fehér póló sötétkék háttérrel kiemelve) 29 cm-es szélességben.
Mindkét esetben az alkalmazott betűtípus: Tahoma, Bold.

 4. Dzseki (őszi–tavaszi) jellemzői:
Szín, fazon:
Sötétkék (navy). Gumi betétes derékrész kialakítású, dzseki fazonú zubbony. Két felső cipzáras és két alsó ferdén 
elhelyezkedő paszpólos zseb. Galléros nyak kialakítás. Középen cipzárral záródó kialakítás. A  mandzsetták 
gumírozott kialakításúak. Háton kényelmi bőség céljából húzott betét kialakítás.
Ékítmények:
Bal felkaron – felső vállvarrástól 11 cm-re indulva – hímzett OPSZ pajzs. Jobb felkaron – felső vállvarrástól 11 cm-re 
indulva – hímzett pajzs, az  egyesület címere. Jobb mellrészen „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált felirat 
10 cm-es szélességben. Háton, felső részen középen elhelyezett „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált felirat 
28 cm-es szélességben.
Mindkét esetben az alkalmazott betűtípus: Tahoma, Bold.

 5. Gyakorló nadrág jellemzői:
Szín, fazon:
Sötétkék (navy). Egyenes fazonú, cipzárral záródó, gombos derékkialakítású bevetési nadrág. Derékrész gumis 
méretkorrektorral ellátva. Két oldalon kanálzseb kialakítással, 42 mm-es reteszelt övbújtatókkal kialakítva.

 6. Ing jellemzői:
Szín, fazon:
Világoskék, vagy fehér, egyenes szabású, rövid ujjal. Bal oldalon mellmagasságban 1 db klasszikus zsebbel.
Ékítmények:
Bal felkaron – felső vállvarrástól 11 cm-re indulva – hímzett OPSZ pajzs. Jobb felkaron – felső vállvarrástól 11 cm-re 
indulva – hímzett pajzs, az  adott polgárőr egyesület címere. Jobb mellrészen „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős 
szublimált felirat sötétkék háttérrel kiemelve.

 7. Hosszú ujjú ing jellemzői:
Szín, fazon:
Világoskék, vagy fehér, egyenes szabású, hosszú ujjal. Bal oldalon mellmagasságban 1 db klasszikus zsebbel.
Ékítmények:
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Bal felkaron – felső vállvarrástól 11 cm-re indulva – hímzett OPSZ pajzs. Jobb felkaron – felső vállvarrástól 11 cm-re 
indulva – hímzett pajzs, az  adott polgárőr egyesület címere. Jobb mellrészen „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős 
szublimált felirat sötétkék háttérrel kiemelve.

 8. Kötött pulóver jellemzői:
Szín:
Sötétkék (navy).
Ékítmények:
Jobb mellrészen „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált felirat fehér színnel 10 cm-es szélességben. Bal felkaron 
–  a  vállvarrástól 11  cm-re kezdődően hímzett OPSZ pajzs. Jobb felkaron – a  vállvarrástól 11  cm-re kezdődően 
hímzett pajzs, az egyesület címere.

 9. Kabát (dzseki) jellemzői:
Szín, fazon:
Sötétkék (Navy). Egyenes derékrész kialakítású, dzseki fazonú téli kabát. Derékpasszé gumírozott betéttel ellátva, 
elején dupla patenttal záródó. Két alsó zsebfedővel ellátott külső tasakos zsebbel. Állónyak kialakítás. Középen 
cipzárral záródó kidolgozás. A mandzsetták patentos rögzítéssel ellátva. Háton kényelmi bőség céljából húzott betét 
kialakítás. A bélés kivehető.
Ékítmények:
Bal felkaron – felső vállvarrástól 11 cm-re indulva – hímzett OPSZ pajzs. Jobb felkaron – felső vállvarrástól 11 cm-re 
indulva – hímzett pajzs, az  egyesület címere. Jobb mellrészen „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált felirat 
10 cm-es szélességben. Háton, felső részen középen elhelyezett „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált felirat 
28 cm-es szélességben.
Mindkét esetben az alkalmazott betűtípus: Tahoma, Bold.

 10. Pole télikabát jellemzői:
Szín, fazon:
Sötétkék (navy) színben. Rejtett kapucnival és polár belső bélésű gallérral ellátott, egyenes derékrész kialakítású téli 
kabát, oldal-, felső-, kar- és belső zsebekkel. Középen rejtett cipzárral záródó kidolgozás. Zsinórral állítható alj- és 
derékbőség. Gumis csuklópasszé tépőzáras állítási lehetőséggel.
Ékítmények:
Bal felkaron – felső vállvarrástól 11 cm-re indulva – hímzett OPSZ pajzs. Jobb felkaron – felső vállvarrástól 11 cm-re 
indulva – hímzett pajzs, az  egyesület címere. Jobb mellrészen „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált felirat 
10 cm-es szélességben. Háton, felső részen középen elhelyezett „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált felirat 
28 cm-es szélességben.
Mindkét esetben az alkalmazott betűtípus: Tahoma, Bold.

 11. Esőkabát (orkánruházat) jellemzői:
Szín, fazon:
Sötétkék (navy) színben. 0,18  mm vastag, nagy szakítószilárdságú víz- és szélálló anyag, varrott plusz hegesztett 
illesztésekkel. Vízhatlan szellőzőnyílással a  háton, gallérba rejtett kapucnival, két külső kapucnival, gumírozott 
mandzsettával és patentos bokarésszel. Hidegállóság: –20 °C.
Ékítmények:
Jobb mellrészen „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált felirat 10 cm-es szélességben.
Háton, felső részen középen elhelyezett „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált felirat 28 cm-es szélességben.
Mindkét esetben az alkalmazott betűtípus: Tahoma, Bold.

 12. Társasági öltöny jellemzői:
Zakó (zubbony):
Fazonja megegyezik a  fegyveres erőknél jelenleg rendszeresített társasági egyenruha fazonjával. Egysoros, 
4 gombos zakó, két alsó és két felső zsebfedővel ellátott külső tasakos zsebbel. A gombozás a zsebeknél és az eleje 
záródásnál aranyszínű, címeres gombokkal. A két mandzsetta részen 4-4 db kisméretű címeres gombokkal. A zsebek 
középen 2 cm-es dísz berakással ellátva.
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Ékítmények:
Bal felkaron – felső vállvarrástól 11  cm-re indulva – hímzett OPSZ pajzs. Jobb felkaron – felső vállvarrástól 
11 cm-re indulva – hímzett pajzs, az egyesület címere. Jobb mellrészen zseb fölött hímzett koronás jelvény. Vállon 
szúrógombbal rögzített arany vállzsinór. Alsó gallérfazonon arany címer.
Pantalló:
A zakó alapanyagával megegyező szövetből készült egyenes szabású pantalló. Elején élére vasalt fazonban, mindkét 
oldalon kényelmi bőség berakás. Két oldalsó svédzsebbel, egy darab hátsó rejtett paszpólos gombbal záródó 
farzsebbel.

 13. Bőr derékszíj jellemzői:
Szín, fazon:
Fekete. 30 vagy 40  mm-es színbőr kidolgozás. Tele csattal záródó rögzítés. A  csat fényes nikkelezett. A  csat 
lézergravírozással, ún. monolit kontúrozott logóval díszítve.

 14. Kötött téli sapka/Polár téli baseball sapka, fülvédővel jellemzői:
Szín, fazon:
Sötétkék vagy fekete színben.
Ékítmények:
Szemből nézve a  sapkát, a  sapka elején középen elhelyezett „POLGÁRŐRSÉG” hímzett felirat fehér színnel. 
Az alkalmazott betűtípus: Tahoma, Bold.

 15. Baseball sapka (5 és 6 paneles) jellemzői:
Szín, fazon:
Sötétkék színben, 5 illetve 6 paneles (felosztás a  fejrésznél) kivitelezésben kemény sild (napellenző) résszel, hátul 
csattal vagy tépőzárral állítható méretben.
Ékítmények:
A sild rész felett középen, szemből nézve a  baseball sapkát, a  sapka elején középen elhelyezett félköríves 
„POLGÁRŐRSÉG” hímzett felirat fehér színnel. Az alkalmazott betűtípus: Tahoma, Bold.

 16. Bakancs és félcipő jellemzői:
Vízlepergető, fekete színbőr védőcipő és védőbakancs. Speciális műanyag (kompozit) lábujjvédő és talpátszúrás 
elleni talplemez, mely védőképességében megegyezik az acéllal, de lényegesen könnyebb – olajálló, antisztatikus, 
csúszásmentes, kétrétegű PU talp – hőálló (180  °C) – lélegző Tybrelle bélés. Szivacsos bokarész és szivacsos bőr 
békanyelv.

 17. Lovas téli dzseki (négy évszakos) jellemzői:
Szín: kék.
Fazon: Levehető szőrmegallér, rejtett kapucni, oldal-, felső-, kar- és belső zsebek, kétkocsis húzózár, gumis 
csuklópasszé és aljrész, háton és mellrészen fényvisszaverő szitázással, háton polgárőrség felirat tagozat logóval.

 18. Kapucnis esővédő (poncho) jellemzői:
Szín: sötétkék.
Fazon:
Ujj nélküli kialakítás, térd magasságig érő bő, kényelmes fazon. A két kar magasságában tépőzárral záródó nyitás, 
a  karok szabad mozgása érdekében. Háton „POLGÁRŐRSÉG” felirat a  tagozat kontúrozott logójával, elején, 
mellrészen és háton végig futó 50 mm széles jól láthatósági csík.

 19. Lovaglónadrág jellemzői:
Szín: sötétkék.
Fazon: Unisex fazonú elasztikus anyagból készült lovaglónadrág. Az alapanyag vízhatlan felületű.

 20. Sisakhuzat jellemzői:
Sapkára húzható védőhuzat, tépőzáras előkészítéssel.
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A belügyminiszter 63/2013. (XI. 28.) BM rendelete
a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás 
lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013.  évi LXXXVIII.  törvény 
30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 16.  § tekintetében a  rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 101.  § (1)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 18.  § tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 37. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az adatrögzítés közös szabályai

1. § (1) A  körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013.  évi 
LXXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Körtv.) 3.  § (3)–(6)  bekezdésében, 4.  § (3)–(4)  bekezdésében, 5.  §  
(3)–(4)  bekezdésében, valamint 6.  § (3)  bekezdésében meghatározott, adatrögzítésre kötelezett személyek és 
szervek (a továbbiakban együtt: adatrögzítő szerv) a körözési nyilvántartási rendszer tekintetében az adatrögzítést 
közvetlenül, kizárólag elektronikus úton teljesítik.

 (2) Az  adatrögzítés az  adatrögzítő szerv és a  körözési nyilvántartási rendszert vezető szerv (a  továbbiakban: 
nyilvántartó) számítástechnikai rendszereinek a közvetlen összekapcsolásával teljesíthető.

 (3) Az  adatrögzítő szerv – a  (2)  bekezdés szerinti összekapcsolás megvalósításáig – az  adatrögzítést az  erre a  célra 
kialakított, a körözési nyilvántartási rendszer távoli elérését biztosító alkalmazás útján teljesíti.

 (4) Ha az  adatok rögzítésének technikai vagy informatikai akadálya van, az  adatrögzítő szerv a  Körtv. 3–6.  §-ában 
meghatározott adatokat a  nyilvántartó honlapjáról letölthető adatlap kitöltésével és adattartalmának, valamint 
az  aláírt és bélyegzővel ellátott körözést elrendelő irat PDF formátumú elektronikus példányának megküldésével 
továbbítja a nyilvántartónak.

 (5) A nyilvántartó a (4) bekezdés szerint megküldött adatlapon szereplő adatokat a beérkezést követően haladéktalanul 
rögzíti és értesíti az adatrögzítő szervet a bejegyzés megtörténtéről.

2. § (1) Ha utólag jut az  adatrögzítő szerv tudomására valamely adathiba, úgy haladéktalanul gondoskodik az  adat 
javításáról.

 (2) A  nyilvántartó az  ellentmondó, valamint a  nyilvánvalóan hibás adatok észlelésekor az  adatrögzítő szervnél 
haladéktalanul kezdeményezi az adat javítását.

3. § (1) Az első adatrögzítés során a körözési nyilvántartási rendszerben rögzíteni kell
a) minden esetben a Körtv.

aa) 3.  § (2)  bekezdés a)  pont aa), ad)  alpontjában, d)  pont da)  alpontjában, valamint i)  pont 
meghatározott adatokat;

ab) 4. § (2) bekezdés a) pont aa), ab) alpontjában, b) pont ba) alpontjában, c) pont ca), cb alpontjában, 
f ) pontjában, valamint g) pont ga), gb), gc) alpontjában meghatározott adatokat;

ac) 5.  § (2)  bekezdés a)  pont aa), ab), ac)  alpontjában, b)  pont ba), bb), bc)  alpontjában, valamint 
c) pontjában meghatározott adatokat;

ad) 6.  § (2)  bekezdés a)  pont aa), ad), ae)  alpontjában, b)  pont ba), bb)  alpontjában, valamint 
c) pontjában meghatározott adatokat;

ae) ismeretlen személy körözése esetén a  Körtv. 3.  § (2)  bekezdés b)  pont bb), bc), bd)  alpontjában, 
d) pont da) alpontjában, valamint i) és j) pontjában meghatározott adatokat;

b) rendelkezésre állásuk esetén – az  a)  pontban meghatározott adatokon kívül – a  Körtv. 3–6.  §-ában 
meghatározott adatokat.
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 (2) Ha a  körözési eljárás lefolytatására illetékességgel rendelkező rendőri szerv (a  továbbiakban:a körözési eljárást 
lefolytató rendőri szerv) tudomására jut a  körözött személy ujjnyomat adata, akkor azt a  körözési nyilvántartási 
rendszerben a Körtv. 3. § b) pont be) alpontjában meghatározott adatok között kell rögzíteni.

 (3) A  Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes 
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a  Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról 
szóló 2012. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: SIS II. tv.) 14. alcímében meghatározott eljárás esetén rögzítendő 
adatokat a körözési nyilvántartási rendszerben a Körtv. 3. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott adatok között 
kell rögzíteni.

 (4) A  SIS II. tv. által meghatározott jelzés elhelyezést, valamint jelzéskezeléssel kapcsolatos adatokat a  körözési 
nyilvántartási rendszerben a Körtv. 3. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott adatok között kell rögzíteni.

 (5) Európai elfogatóparancs kibocsátása esetén az  adatrögzítő szerv az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokon túl 
a SIS II. tv. által meghatározott adatokat, valamint az aláírt és bélyegzővel ellátott elfogatóparancs PDF formátumú 
elektronikus példányát is rögzíti a körözési nyilvántartási rendszerben.

 (6) A  képmás rögzítése során lehetőség szerint a  bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére 
történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet által meghatározott minőségű fényképet 
kell felhasználni, kivéve, ha a  körözött személyről az  előírt minőségű fénykép nem áll rendelkezésre vagy 
a felismerhetőség szempontjából más fénykép rögzítése indokolt.

4. § (1) A  nyilvántartó az  adatrögzítő szerv és közvetlen adatigénylésre jogosultak részére – a  Körtv. 9.  § (3)  bekezdése 
szerinti közvetlen hozzáférést a  nyilvántartó honlapjáról letölthető adatlap elektronikus megküldésétől számított 
8 napon belül – biztosítja a körözési nyilvántartási rendszerhez való közvetlen hozzáférését.

 (2) A  nyilvántartó az  adatrögzítő szerv és a  közvetlen adatigénylésre jogosultak által alkalmazott számítástechnikai 
rendszerek közötti közvetlen (online) hozzáférés kialakítását a körözési nyilvántartási rendszer oldaláról soron kívül 
biztosítja.

2. A körözési eljárást lefolytató rendőri szerv illetékessége

5. § (1) A nyilvántartó a körözési eljárást lefolytató rendőri szervet, valamint a körözést elrendelő szervet értesíti a körözés 
elrendelésének körözési nyilvántartási rendszerbe való vételéről.

 (2) A nyilvántartó a körözési eljárást lefolytató rendőri szervet
a) értesíti a körözési nyilvántartási rendszerben szereplő adatok kiegészítéséről, módosításáról, törléséről,
b) tájékoztatja a körözési nyilvántartási rendszerben szereplő adathoz történő hozzáférésről,
c) értesíti a körözött személy lehetséges tartózkodási helyének rögzítéséről.

6. § (1) Az  eltűnt, valamint a  nem rendőrség által elrendelt körözés alapján az  ismeretlen helyen tartózkodó személy 
felkutatására irányuló körözési eljárás lefolytatására a  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott kivétellel az  ismeretlen 
helyen tartózkodó személy:
a) bejelentett lakóhelye,
b) bejelentett lakóhely hiányában bejelentett tartózkodási helye,
c) bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye hiányában utolsó ismert bejelentett lakó-, illetve tartózkodási helye,
d) az a)–c)  pontban felsoroltak hiányában a  személlyel kapcsolatban körözést elrendelő szerv hatóság vagy 

egyéb szerv székhelye, az  eltűnéssel összefüggésben bejelentést tévő személy lakóhelye vagy intézmény 
székhelye, ennek hiányában a bejelentés helye szerinti rendőrkapitányság illetékes.

 (2) Az ismeretlen helyen tartózkodó kiskorúval kapcsolatban a körözési eljárást lefolytató rendőri szerv illetékességének 
megállapítása során az  (1) bekezdés rendelkezéseit a kiskorú felügyeletét ellátó nagykorú személyre vonatkozóan 
kell alkalmazni.

 (3) Ha az ismeretlen helyen lévő személy körözése során a körözési eljárást lefolytató rendőri szerv olyan információkat 
tár fel, amely alapján a  körözési eljárás során foganatosítani kívánt eljárási cselekményt más rendőrkapitányság 
illetékességi területén szükséges végrehajtani, úgy a  körözési eljárást lefolytató rendőri szerv értesítése alapján 
a  megkeresett rendőri szerv soron kívül teljesíti a  körözési eljárást lefolytató rendőri szerv eljárási cselekmény 
foganatosítása iránti megkeresését.

 (4) A  (3)  bekezdésben meghatározott esetben a  körözési eljárást lefolytató rendőri szerv a  közös közvetlen felettes 
szervnél, ennek hiányában az  Országos Rendőr-főkapitányságnál kezdeményezi kijelölését a  körözési eljárás 
lefolytatására, amennyiben körözési érdek ezt indokolja.
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 (5) A  büntetőeljárásról szóló 1998.  évi XIX.  törvény (a  továbbiakban: Be.) 73.  § (1), (3), (6) és (7)  bekezdése, valamint 
a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi 
II. törvény 68. § (3) bekezdése, 117. § (8) bekezdése alapján elrendelt körözés során a körözési eljárás lefolytatására
a) a körözést elrendelő rendőri szerv,
b) nem rendőri szerv által dolog tekintetében elrendelt körözés esetén az  (1)  bekezdés d)  pontjában 

meghatározott rendőri szerv
illetékes.

7. § (1) Ismeretlen személyazonosságú személy, ismeretlen holttest vagy holttestrész azonosításával kapcsolatos körözési 
eljárás lefolytatására – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a személy, holttest vagy holttestrész megtalálási 
helye szerint illetékes rendőrkapitányság, ha az ügyben nyomozás indult, az eljáró nyomozó hatóság jogosult.

 (2) Az  ismeretlen személyazonosságú holttest vagy holttestrész azonosításával kapcsolatos körözési eljárás 
lefolytatására a  Rendőrség szerveiről és a  Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) 
Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésében és 12. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az ott megjelölt rendőri 
szerv illetékes.

3. A körözött személyek tartózkodási helyének, valamint a személyek és holttestek 
személyazonosságának megállapítása esetén követendő eljárás szabályai

8. §  A körözött személy hollétét, az  ismeretlen személy, valamint holttest személyazonosságát megállapító, körözési 
eljárást lefolytató rendőri szerv a körözési nyilvántartási rendszerben rögzíti a körözési eljárás eredményét, valamint 
ezzel egyidejűleg a Körtv. 15. § (6) bekezdése szerinti feladatokat végrehajtja.

9. § (1) Azt a  körözött személyt, akinek az  elfogását rendelték el, megtalálása esetén el kell fogni, és a  megtalálás helye 
szerint illetékes rendőrkapitánysághoz vagy határrendészeti kirendeltséghez elő kell állítani.

 (2) Az  előállított körözött személyt – ha őrizetbe vételére nem kerül sor – a  körözését elrendelő szerv intézkedését 
követően, de legkésőbb az előállítás törvényben meghatározott idejének leteltével szabadon kell bocsátani.

10. § (1) Ha a  körözött személyt meghatározott hatóság elé kell állítani, és ez  a  hatóság nem azonos a  megtalálás helye 
szerint illetékes rendőrkapitánysággal, úgy az  előállított körözött személy átkíséréséről – a  (2)–(3)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – a körözést elrendelő szerv gondoskodik.

 (2) Az  átkísérés a  körözött személy megtalálásának helye szerint illetékes rendőrkapitányság vagy határrendészeti 
kirendeltség feladata, ha a körözést:
a) bíróság,
b) ügyészség,
c) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK),
d) járási hivatal
rendelte el.

 (3) Ha a  körözést az  idegenrendészeti hatóság rendelte el, úgy az  átkísérést az  idegenrendészeti hatóság 
megkeresésére közreműködő rendőrkapitányság hajtja végre.

 (4) Ha a  körözött személy ellen elfogatóparancs van hatályban, akkor az  őrizetbe vételét az  előállítás helye szerinti 
rendőrkapitányság végzi.

11. § (1) Az  őrizetbe vett személynek a  Be. 73.  § (3)  bekezdésében meghatározott hatósághoz történő átkíséréséről 
– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az elfogatóparancsot kibocsátó hatóság gondoskodik.

 (2) Az átkísérés a rendőrség feladata, ha az elfogatóparancsot:
a) a bíróság,
b) az ügyészség,
c) a rendőrség nyomozó hatósága,
bocsátotta ki.

 (3) Az  átkísérést a  (2)  bekezdés a)–b)  pontja esetén az  őrizetbe vételt foganatosító, c)  pontja esetén 
az elfogatóparancsot kibocsátó rendőri szerv hajtja végre.
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 (4) Az  elfogott és külföldi állam által kiadni vagy átadni kért személy őrizetbe vételéről az  előállítás helye szerint 
illetékes rendőri szerv gondoskodik, amelyről soron kívül, de legfeljebb a személyi szabadságot korlátozó intézkedés 
kezdő időpontjától számított 3 órán belül szóban, majd írásban is értesíteni kell a NEBEK-et.

12. § (1) A  magát azonosítani nem képes személy kilétének megállapítását követően – elszállítása érdekében  – 
haladéktalanul értesíteni kell törvényes képviselőjét, ennek hiányában cselekvőképes hozzátartozóját.

 (2) Ha nincs, aki az  azonosított személyt elszállítaná és biztonságba helyezése szükséges, úgy arról 
a személyazonosságot megállapító rendőri szerv gondoskodik.

13. § (1) Ha az  eltűntként körözött személy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll, a  tartózkodási helyét 
megállapító rendőri szerv gondoskodik a  körözött személy törvényes képviselőjének, ennek hiányában 
cselekvőképes hozzátartozójának értesítéséről, valamint az  előállítás helyén a  felkutatott személyt átadja 
az értesített személynek.

 (2) Kiskorú megtalálása esetén a tartózkodási helyet megállapító rendőri szerv gondoskodik:
a) a kiskorú törvényes képviselője, ennek hiányában más, cselekvőképes hozzátartozója, a  kiskorú nevelését, 

felügyeletét vagy gondozását ténylegesen ellátó személy értesítéséről,
b) a kiskorú – (4) bekezdés szerinti – meghallgatásáról,
c) a kiskorúnak az értesített személy részére – az előállítás helyén – történő átadásáról,
d) indokolt esetben a kiskorúnak a legközelebbi gyermekvédelmi intézménybe szállításáról,
e) a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, gyermekotthonból vagy más gondozási helyről szökött kiskorú 

esetén a  gyermekotthon, a  gondozási hely képviselőjének értesítéséről és a  kiskorúnak a  gyermekotthon, 
a gondozási hely részére – az előállítás helyén – történő átadásáról.

 (3) A  kiskorút törvényes képviselője – ennek hiányában eseti gondnoka – és amennyiben rendelkezésre áll 
pszichológus jelenlétében, – azon területi, vagy helyi nyomozóhatóságoknál, amelyek illetékességi területén 
rendelkezésre áll tanúsítvánnyal rendelkező gyermekmeghallgató szoba – a  gyermekmeghallgató szobában, 
jegyzőkönyv felvétele mellett kell meghallgatni eltűnése okáról, körülményeiről és arról, hogy sérelmére követtek-e 
el jogellenes cselekményt.

 (4) Ha az  eltűnés a  kiskorú szülőjének, gondozójának vagy más törvényes képviselőjének jogsértő magatartásával 
hozható összefüggésbe, úgy a meghallgatáson pszichológus jelenléte kötelező.

14. § (1) Ha a  felkutatott személy cselekvőképtelen vagy bármely ügycsoportban korlátozottan cselekvőképes, egészségi 
állapota, kora vagy más ok miatt magáról gondoskodni képtelen, törvényes képviselőjét, gondnokát is tájékoztatni 
kell arról, hogy eltűnt személyként körözés hatálya alatt áll, valamint – ha a bejelentést nem ő tette – nyilatkoztatni 
kell arról, hogy a felkutatott személy tartózkodási helye közölhető-e a bejelentővel.

 (2) Az  (1)  bekezdés alapján tett nyilatkozatot, vagy a  nyilatkozattétel megtagadása esetén ennek tényét írásba kell 
foglalni, és azt a nyilatkozatot tévő, vagy a nyilatkozattételt megtagadó személlyel alá kell íratni. A nyilatkozat, vagy 
a nyilatkozat megtagadásának ténye a helyszínen az igazoltató lapra is rávezethető.

 (3) Ha a  felkutatott személy – a  (1)  bekezdésben meghatározott esetben törvényes képviselője – nem járult hozzá 
a  tartózkodási hely közléséhez, vagy ebben a  kérdésben nem nyilatkozott, úgy erre az  eljárást lezáró iratban 
– a felkutatott tartózkodási hely megjelölése nélkül – utalni kell.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez  a  rendelet – a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  kihirdetést követő harmadik napon lép 
hatályba.

 (2) Az 1–14. §, a 16. § és a 19. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 17. § 2014. március 15-én lép hatályba.

16. § (1) A  rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 25.  § (1)  bekezdésében a  „körözési 
információs rendszerben” szövegrész helyébe a „körözési nyilvántartási rendszerben” szöveg lép.

 (2) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 69. § (2) bekezdés d) pontjában a „körözési 
tevékenység elvégzése” szövegrész helyébe a „körözési eljárás lefolytatása” szöveg lép.
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17. §  A 13. § (3) bekezdésében a „eseti gondnoka” szövegrész helyébe a „eseti gyámja” szöveg lép.

18. §  A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 9. § (1) bekezdése az alábbi l) ponttal egészül ki:
[Nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzést adó készülék felszereléséhez]
„l) a  Rendőrség 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott feladatai ellátásához rendszeresített járművére, 
amennyiben a megkülönböztető jelzés és figyelmeztető jelzés együttesen került kialakításra.”

19. §  Hatályát veszti
a) a Rendőrség és a  Határőrség körözési tevékenységéről, a  körözés során alkalmazható intézkedések 

végrehajtásáról, valamint a  körözött személyek, tárgyak tartózkodási, illetve megtalálási helyének, 
illetőleg a  személyek és holttestek személyazonosságának megállapítása esetén követendő eljárásról szóló 
20/2001. (X. 11.) BM rendelet,

b) a körözési nyilvántartásból történő adatigénylésről és adatszolgáltatásról, valamint a nyilvános tárgykörözési 
adatok hozzáférhetővé tételéről szóló 21/2001. (X. 11.) BM rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 69/2013. (XI. 28.) NFM rendelete
a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában megállapított feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el.

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya
a) a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1.  melléklet XVII. fejezet, 

20. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcím, 
4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcím-csoport fejezeti kezelésű előirányzatra (a továbbiakban: 
ZFR),

b) a ZFR előző évekről áthúzódó költségvetési maradványára,
c) a ZFR többletbevételére
terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában
 1. alapkutatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 30. cikk 2. pontja szerinti kutatás;
 2. állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és 

az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti támogatás;
 3. beruházási támogatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 17. pontja szerinti támogatás;
 4. bérköltség: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 15. pontja szerinti költség;
 5. elszámolható költség: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2.  § 6.  pontja szerinti 
költség;

 6. energiahatékonyság: a  800/2008/EK bizottsági rendelet 17.  cikk 2.  pontja szerinti fogalom, valamint azon 
intézkedések, amelyek alapján a  lakosság és a  közszféra tevékenysége során az  energiafelhasználását 
csökkenti;
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 7. éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapodás: az  Európai Unió által 2020-ra kitűzött kibocsátás-
csökkentési célokhoz képest 2020-ra, vagy az azt követő időszakra vonatkozó szigorúbb célokat meghatározó 
jövőbeni nemzetközi megállapodás;

 8. felvásárlás: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök – nem újonnan létrehozott 
immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint befektetett pénzügyi eszközök – beszerzése, ha a  létesítmény 
bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel, és ha ezt a  felvásárlást egy 
független beruházó vagy a 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek 
teljesülése esetén nem független beruházó végzi;

 9. immateriális javak: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti javak;
10. ipari kutatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 30. cikk 3. pontja szerinti kutatás;
11. kísérleti fejlesztés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 30. cikk 4. pontja szerinti fejlesztés;
12. közösségi szabvány: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 17. cikk 3. pontja szerinti szabvány;
13. környezetvédelmi támogatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 4. szakasza szerinti támogatások;
14. kutatási szervezet: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 30. cikk 1. pontja szerinti szervezet;
15. megújuló energiaforrás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti energiaforrás;
16. nagyvállalkozás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti vállalkozás;
17. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatásnak nem minősülő forrás;
18. személyszállítási közszolgáltatás: a  vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az  1191/69/EGK 

és  az  1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk a) pontja szerinti személyszállítási szolgáltatás;

19. támogatási intenzitás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 15. pontja szerinti 
intenzitás;

20. támogatástartalom: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 19. pontja szerinti 
tartalom.

2. A ZFR felhasználása

3. § (1) A  ZFR-ből az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) 
2.  §  30.  pontja szerinti üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás-csökkentésre, ÜHG megkötésére, 
az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodásra irányuló nemzetközi együttműködés keretében a következő 
célokra teljesíthető kifizetés:
a) a Globális Energiahatékonysági és Megújuló Energia Alapnak nyújtott hozzájárulásra;
b) a poznani éghajlatváltozási konferencián (COP 4 és COP/MOP 4) elindított Alkalmazkodási Alapnak nyújtott 

hozzájárulásra;
c) erdőirtás elkerülését, erdőtelepítés és az  erdők újratelepítésének fokozását célzó intézkedésekre 

az éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapodást ratifikáló fejlődő országokban;
d) technológiák átadására az  éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi megállapodást ratifikáló fejlődő 

országok számára és az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz történő alkalmazkodás előmozdítására ezen 
országokban;

e) szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből, vagy ipari tevékenységből származó CO2 környezeti szempontból 
biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására harmadik országokban.

 (2) A ZFR-ből támogatás nyújtható az Európai Unió területén megvalósuló következő célokra:
a) megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére;
b) energiahatékonysági és hőszigetelést javító intézkedésekre;
c) az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező beruházásra, intézkedésre;
d) erdősítés révén történő CO2 megkötésre;
e) az  európai stratégiai energiatechnológiai tervben és az  európai technológiai platformokban szereplő 

kezdeményezésekben történő részvételre;
f ) szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből, vagy ipari tevékenységből származó CO2 környezeti szempontból 

biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására;
g) alacsony ÜHG kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzésére;
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h) az  energiahatékonysággal és a  tiszta energiákkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés finanszírozására 
az  Ügkr.  tv.-ben meghatározott ÜHG kibocsátással járó engedélyköteles tevékenységekhez tartozó 
iparágakban;

i) az  éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodást, az  ÜHG kibocsátás-csökkentését és 
az  éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatásra, fejlesztésre, valamint demonstrációs projektek 
megvalósítására;

j) alacsony CO2 kibocsátású gazdaságra való áttérést előmozdító egyéb technológiák kifejlesztésére;
k) kis és közepes jövedelmű háztartások szociális aspektusainak kezelését célzó energiahatékonyságot növelő 

pénzügyi támogatások biztosítására;
l) az Európai Bizottság NER300 programjában közvetlenül támogatást nyert hazai projektek megvalósítására.

 (3) A  ZFR kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez 
szükséges költségek fedezésére, illetve a ZFR bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a felhasználására, a pályázatok 
megvalósulására, monitorozására, az  elért kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban 
meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére 
(auditáltatására) a ZFR legfeljebb 5%-a használható fel.

4. § (1) Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
a) a 3. § (2) bekezdés a)–k) pontja alapján csekély összegű,
b) a 3. § (2) bekezdés a)–c), f ) és j) pontja alapján regionális beruházási és foglalkoztatási,
c) a  3.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontja alapján a  közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve 

közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási,
d) a  3.  § (2)  bekezdés b), c) és g)  pontja alapján a  közösségi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi 

szabványok hiányában a  környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő, új szállítóeszközök 
beszerzéshez,

e) a  3.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontja alapján a  800/2008/EK bizottsági rendelet 2.  cikk 7.  pontja szerinti 
vállalkozás (a továbbiakban: KKV) jövőbeni közösségi szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodásához,

f ) a 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja alapján energia-megtakarítási intézkedésekhez környezetvédelmi beruházási,
g) a  3.  § (2)  bekezdés c)  pontja alapján nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe történő beruházáshoz 

környezetvédelmi,
h) a  3.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja alapján megújuló energiaforrásokból származó energia felhasználásának 

előmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási,
i) a 3. § (2) bekezdés a), b), c) pontja alapján a c), f ) vagy h) pont szerinti támogatási kategóriával támogatott 

beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó környezetvédelmi tanulmányokra,
j) a  3.  § (2)  bekezdés a), f ), h), i) és j)  pontja alapján a  kutatás-fejlesztési és innovációs projekttámogatáshoz, 

a  műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz és a  KKV részére szabadalmak és iparjogvédelmi jogok 
megszerzéséhez,

k) a 3. § (2) bekezdés g) pontja alapján személyszállítási közszolgáltatások ellentételezésére,
l) a 3. § (2) bekezdés e) pontja alapján a kezdeményezések tartalmától függően és a vonatkozó európai uniós 

jogszabályok előírásainak betartása mellett az  1.  mellékletben meghatározott valamennyi támogatási 
kategória szerinti

támogatás nyújtható.
 (2) Kamattámogatás a támogatást igénylő és a pénzügyi intézmény között létrejött hitelszerződésben meghatározott 

futamidőre, de legfeljebb a  tárgyévet követő 2 évre nyújtható. A  kamattámogatás mértéke a  fizetendő kamat 
100%-át is elérheti, figyelemmel az  európai uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási 
intenzitásra.

 (3) A támogatott cél jellegétől függően – ha a pályázati kiírás eltérően nem rendelkezik, a kamattámogatás kivételével – 
előleg nyújtható.

 (4) A pályázati kiírásban fel kell tüntetni, valamint a támogatási szerződésben a kedvezményezettet írásban tájékoztatni 
kell az  odaítélésre kerülő támogatás formájáról és kategóriájáról. A  tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell 
a támogatási kategóriára vonatkozó rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos 
Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a  támogatás pontos összegét támogatástartalomban 
kifejezve.
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5. § (1) A ZFR terhére támogatást – ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – belföldi székhelyű jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, külföldi 
székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni vállalkozó, egyéni cég, társasház-közösség, lakásszövetkezet, 
valamint természetes személy kaphat.

 (2) A ZFR terhére – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – támogatás elő- vagy utófinanszírozással nyílt pályázati 
eljárás keretében
a) visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás), ezen 

belül támogatás, illetve kamattámogatás, vagy
b) visszatérítendő támogatás
formájában nyújtható.

 (3) Az Európai Bizottság NER300 programjában támogatást nyert hazai projektek megvalósítására az Európai Bizottság 
odaítélési határozatában megítélt és teljesített támogatás összege a  határozat szerinti kedvezményezett részére 
külön pályázati eljárás nélkül nyújtható.

 (4) A  pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházásra támogatás nem nyújtható. A  beruházás megkezdése 
időpontjának – ha a pályázati kiírás eltérően nem rendelkezik – építési beruházás esetén az építési naplóba történt 
első bejegyzés időpontját, egyéb beruházás esetében az első pénzügyi teljesítés időpontját kell tekinteni.

3. Szervezeti kijelölések

6. § (1) A ZFR kezelő szerve
a) az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és
b) az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

 (2) A  ZFR-hez rendelt fizetési számla felett a  kezelő szerv rendelkezik, ellátja a  kötelezettségvállalások 
teljesítésigazolását, az érvényesítést, az utalványozást, végzi a számviteli és ellenőrzési feladatokat és közreműködik 
a költségvetési beszámolók, mérlegjelentések elkészítésében.

 (3) A kezelő szerv a pályázatokkal kapcsolatos feladatai keretében ellátja a pályázat kiírásával, a döntés előkészítésével, 
a támogatási szerződés megkötésével, módosításával, a támogatási szerződéstől történő elállással vagy a támogatói 
szerződés felbontásával, a  támogatási szerződés nyilvántartásával, a  kedvezményezett beszámoltatásával, 
a  támogatás felhasználásának ellenőrzésével, a  teljesítés igazolásával, a  jogosulatlanul igénybe vett támogatás 
visszakövetelésével és a projektek zárásával kapcsolatos feladatokat.

4. Pályázati feltételek

7. § (1) A pályázati kiírást, valamint a 3. §-ban meghatározott célokra felhasználható keretösszeget az energetikáért felelős 
miniszter (a továbbiakban: támogató) határozza meg.

 (2) A pályázati kiírást a kezelő szerv honlapján is közzé kell tenni.

8. § (1) A pályázónak – ha a pályázati kiírás eltérően nem rendelkezik – a pályázat benyújtásakor egyszeri pályázati díjat kell 
fizetnie, amely
a) 1 000 000 forint és ez alatti támogatási igény esetén 5000 forint,
b) 1 000 001–5 000 000 forint összegű támogatási igény esetén 10 000 forint,
c) 5 000 001–10 000 000 forint összegű támogatási igény esetén 25 000 forint,
d) 10 000 001–50 000 000 forint összegű támogatási igény esetén 50 000 forint,
e) 50 000 001 forint és annál nagyobb összegű támogatási igény esetén 100 000 forint.

 (2) A pályázati díj megfizetésének módját a pályázati kiírás tartalmazza.
 (3) Nem kell az  (1)  bekezdés szerinti pályázati díjat ismételten megfizetni, ha a  pályázó az  előírt feltételeknek meg 

nem felelő, visszaküldött pályázatát a  kézhezvételt – elektronikus megküldés esetén a  visszaküldést – követő 
10 munkanapon belül, kijavítva újra benyújtja.

9. § (1) Ha a  pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik a  pályázatot magyar nyelven, a  pályázati felhívásban megjelölt 
címre postai úton 1 példányban, valamint elektronikus formában (e-mailben, CD-n vagy DVD-n) kell benyújtani. 
Ha  az  írásban benyújtott pályázat szövege eltér az  elektronikusan benyújtott pályázat szövegétől, akkor az  aláírt, 
postai úton benyújtott szöveg tekintendő hivatalosnak.
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 (2) A pályázat benyújtására legalább az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 66.  § (3)  bekezdésében előírt határidő, legfeljebb 90 nap írható elő. A  pályázat 
határidőben benyújtottnak tekintendő, ha azt legkésőbb az előírt határidő utolsó napján postára adták.

 (3) Az  előírt feltételeknek megfelelő pályázatokat a  kezelő szerv nyilvántartásba veszi. A  kezelő szerv a  pályázat 
befogadásáról írásban, igazolható módon a benyújtást követő 30 napon belül, vagy a hiánypótlás teljesítését követő 
15 napon belül tájékoztatja a pályázót.

 (4) A pályázat befogadása a pályázat támogatására nem jogosít.
 (5) A kezelő szerv a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha

a) azt a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó nyújtotta be,
b) a pályázatot határidőn túl nyújtották be,
c) a pályázati kiírás nem biztosít lehetőséget a hiánypótlásra és a pályázat hiányosan került benyújtásra, vagy
d) az Ávr. 67. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.

 (6) Ha a  pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, erről a  kezelő szerv az  elutasítás okának megjelölésével 
a pályázat beérkezésétől – az Ávr. 67. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a hiánypótlási határidő lejártától – 
számított 15 napon belül értesíti a pályázót.

5. A pályázatok elbírálása

10. § (1) A  kezelő szerv a  benyújtott, a  pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő pályázatokat a  pályázat céljára 
tekintettel, szükség esetén külső szakértő bevonásával értékeli. Az értékelés részeként helyszíni vizsgálat is tartható.

 (2) A  pályázatokat szakmai – így különösen környezet- és éghajlatvédelmi, műszaki, energetikai, közgazdasági – és 
pénzügyi szempontok szerint kell értékelni és rangsorolni. A pénzügyi értékelés a szakmai szempontból rangsorolt, 
támogatható pályázatok közül kizárja a pénzügyi szempontból nem megfelelő pályázatokat.

 (3) A szakmai értékelés során előnyben kell részesíteni
a) a költséghatékonyabb, a fajlagosan nagyobb ÜHG megtakarítást jelentő pályázatokat, valamint
b) az a) pontnak megfelelő pályázatok közül a komplex, több célt megvalósító fejlesztéseket.

 (4) A  benyújtott pályázatokról a  kezelő szerv javaslata alapján a  támogató a  pályázatok benyújtására meghatározott 
határidő lejártát követő 90 napon belül dönt.

 (5) A  támogatói döntésre vonatkozó tájékoztatással egyidejűleg a  pályázó részére a  kezelő szerv a  támogatási 
szerződés tervezetét is megküldi.

11. §  A  ZFR keretében hozott döntésekkel kapcsolatban a  kezelő szerv teljesíti a  közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-ában foglalt közzétételi kötelezettségeket.

6. A támogatási szerződés

12. § (1) A  kedvezményezettnek a  támogatási szerződés aláírására legfeljebb a  döntés kézhezvételétől számított 120 nap 
áll a  rendelkezésére. Ha a  pályázó a  szerződéskötésre az  Ávr. 71.  § (1) és (2)  bekezdése alapján rendelkezésre álló 
határidőt elmulasztja, a  támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódóan méltányosság semmilyen jogcímen 
nem gyakorolható.

 (2) A  támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az  ÜHG kibocsátás-csökkentés várható és vállalt mértékét, valamint 
annak igazolási módját a pályázati kiírás szerint.

 (3) A  támogatási szerződésben utalni kell arra, hogy ha a  kedvezményezett a  támogatásból beszerzést valósít meg 
és az  megfelel a  közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott feltételeknek, a  kedvezményezettnek, mint 
ajánlatkérőnek közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia.

13. § (1) A  támogatási szerződés módosítására a  kedvezményezettnek fel nem róható, elháríthatatlan külső okból vagy 
adatváltozás miatt kerülhet sor, vagy ha olyan új tény merül fel, amely a pályázat elbírálásakor nem volt ismert és 
az a támogatást alapjaiban érinti.

 (2) A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet a kezelő szervhez kell benyújtani.
 (3) A kérelemről – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kezelő szerv önállóan dönt.
 (4) A  kezelő szerv a  támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet értékeli és javaslatával együtt továbbítja 

a támogatónak, ha
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a) a támogatás mértéke meghaladja a 100 millió forintot,
b) a  projekt műszaki tartalmának módosítása esetén az  ÜHG megtakarítás mértéke várhatóan nem éri el 

a támogatási szerződésben rögzített célérték 90%-át, vagy
c) a  módosítás a  beruházás finanszírozását az  eredeti támogatási szerződésben rögzítetthez képest 10%-ot 

meghaladó mértékben érinti.
 (5) A kérelemről a kezelő szerv, illetve a támogató a kérelem benyújtását követő 30 napon belül dönt.
 (6) A  támogatási szerződésben meghatározott befejezési határidő meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásának 

határideje a  támogatási szerződésben meghatározott befejezési határidő utolsó napját megelőző 30. nap. 
A  támogatási szerződésben meghatározott befejezési határidő legfeljebb a  pályázatra irányadó végső befejezési 
határidőig hosszabbítható meg.

 (7) A  saját forrás biztosítási módjának – a  saját forrás biztosítását nem érintő – változása nem igényli a  támogatási 
szerződés módosítását.

7. Beszámolás, ellenőrzés

14. § (1) A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott módon köteles írásbeli 
beszámolót készíteni és azt egy példányban a kezelő szervnek benyújtani.

 (2) A kedvezményezett köteles a kezelő szerv felhívására a beszámolót 15 napon belül pontosítani.

15. § (1) A  támogatások felhasználását a  támogató, a  kezelő szerv, továbbá a  külön jogszabályban, valamint a  támogatási 
szerződésben meghatározott szervezetek ellenőrzik. A  támogató vagy a kezelő szerv megbízásából az ellenőrzést 
szükség esetén külső szakértők, szakértő szervezetek is végezhetik.

 (2) A  támogatás nem rendeltetésszerű, a  szerződéssel ellentétes, illetve attól eltérő felhasználását az  ellenőrző 
szerv jegyzőkönyvben rögzíti, és haladéktalanul javaslatot tesz a  kezelő szerv részére a  szükséges intézkedések 
megtételére. A  kedvezményezett a  jegyzőkönyvet aláírásával látja el, illetve az  aláírás megtagadásának tényét 
az ellenőrző szerv a jegyzőkönyvben rögzíti.

 (3) A  kezelő szerv a  támogatások felhasználását teljes körű eredményességi, hatékonysági és célszerűségi elemzéssel 
zárja, amit továbbít a támogató részére.

8. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 20. § 2014. március 15-én lép hatályba.

17. §  E  rendelet az  üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének 
létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 10. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

18. §  E rendelet
a) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 

1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12. 28., 5. o.), és
c) a  Szerződés 87. és 88.  cikke alkalmazásában a  támogatások bizonyos fajtáinak a  közös piaccal 

összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 
800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008. 8. 9., 3. o.) I. fejezete, 13., 18–25. és 31–33. cikkének

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

19. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet 
59. §-ában az „az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló törvény szerinti kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási 
egységek értékesítéséből származó bevételek felhasználásáról szóló kormányrendelet” szövegrész helyébe 
az „a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló miniszteri rendelet” 
szöveg lép.
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20. §  Hatályát veszti az 5. § (1) bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,” szövegrész.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 69/2013. (XI. 28.) NFM rendelethez

A támogatási programban szereplő egyes támogatási kategóriákra vonatkozó  
részletes állami támogatási szabályok

 1. Csekély összegű támogatás
1.1. A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban nyilatkozik arról, hogy 

az adott pénzügyi év, valamint az azt megelőző két pénzügyi év folyamán számára megítélt csekély összegű 
támogatások támogatástartalma összesen nem haladja meg a 200 000 eurónak, közúti szállítási ágazatban 
a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

1.2. Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogató köteles teljesíteni.
1.3. Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az  1998/2006/EK bizottsági rendelet 1.  cikkében 

meghatározottakhoz.
1.4. A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
1.5. Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami 

támogatással, ha az  így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az  irányadó európai uniós 
állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

 2. Beruházási támogatás
2.1. Az immateriális javak költségként csak akkor számolhatóak el, ha

a) azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használják fel,
b) azok amortizálható eszközöknek minősülnek,
c) azokat piaci feltételek szerint olyan társaságtól szerezték be, amely felett a  kedvezményezettnek 

külön jogszabály szerint sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs, és
d) azokat a  kedvezményezett immateriális javakként tartja nyilván és azok a  kedvezményezett 

tulajdonát képezik nagyvállalat esetében legalább 5 éven, KKV esetében legalább 3 éven keresztül.
2.2. Nagyvállalkozások esetében az  immateriális javak aránya nem haladhatja meg az  elszámolható költségek 

50%-át.
2.3. Ha a  támogatás kiszámítása a  bérköltségek alapján történik, a  támogathatóság feltétele, hogy 

a  munkahelyeket közvetlenül a  beruházási projekt hozza létre a  800/2008/EK bizottsági rendelet 
14.  pontjában meghatározottak szerint, valamint a  munkahelyeket a  beruházás befejezésétől számított 
3 éven belül létre kell hozni és legalább 5 évig, KKV esetében legalább 3 évig fenn kell tartani.

2.4. Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az újonnan 
létrehozott munkakörökben foglalkoztatott nettó munkavállalói létszám a  pályázat benyújtását megelőző 
12 hónap átlagában a  kedvezményezett adott székhelyén, telephelyén, fióktelepén közvetlenül teljes 
munkaidőben alkalmazott személyek számához képest növekedjen. Az  újonnan létrehozott munkakörök 
számának megállapításakor a  részmunkaidős és az  idénymunkás alkalmazottak a  teljes munkaidőben 
alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg.

2.5. A beruházási projekt megkezdésének időpontja
a) építési tevékenység támogatása esetén

aa) az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva),
ab) olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott 

a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozatában a munkálatok megkezdésére 
vonatkozóan megjelölt nap,

b) gép, berendezés, eszköz, anyag, termék, immateriális jószág beszerzésének támogatása esetén 
az  első beszerzett eszköz visszavonhatatlan megrendelését igazoló okmány kiállításának dátuma, 
megrendelés hiányában a szállításra megkötött szerződés létrejöttének napja,
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c) szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén, ha a  szerződéskötést megelőzően 
megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, illetve előzetes megrendelés hiányában a megvalósításra 
megkötött első szerződés létrejöttének napja,

d) fejlesztési célú pénzeszközök átadása esetén az első pénzátadás napja,
e) ingatlanvásárlás, földterület vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének dátuma,
f ) közműfejlesztési hozzájárulás fizetése esetén annak a  szolgáltató részére történő átutalása 

(a szolgáltatói szerződéssel, az  átutalás tényét igazoló bank által cégszerűen aláírt, 
bankszámlakivonattal igazolva),

g) a  kedvezményezett által végzett tevékenység esetén az  első, nem projektelőkészítésnek minősülő 
tevékenység felmerülése.

 3. Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás
3.1. Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás csak abban az  esetben nyújtható, ha a  beruházás 

költségei a következő költségekből tevődnek össze:
a) a  800/2008/EK bizottsági rendelet 2.  cikk 10.  pontja szerinti tárgyi eszközbe vagy immateriális 

javakba történő beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, 
egy létesítmény termelésének további új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő 
létesítmény termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódik, vagy

b) egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök beszerzése, ha a  létesítmény 
bezárásra került vagy felvásárlás hiányában bezárásra került volna, és az  eszközöket független 
beruházó vásárolja meg.

3.2. A támogatási intenzitást a támogatástartalom és
a) a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházás elszámolható költségeinek, vagy
b) a közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén az új munkavállaló két éves 

becsült bérköltségének, vagy
c) az a) és b) pontok szerinti módszerek együttes alkalmazásával – feltéve, hogy a támogatás nem lépi 

túl a kétfajta számítás alkalmazásából eredő kedvezőbb értéket – számított költségek
 hányadosaként kell kiszámítani.
3.3. Az  egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkező projektekhez nyújtható, bármely államháztartási 

forrásból származó összes támogatás – ideértve a  projekthez nyújtott csekély összegű támogatásokat 
is – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. §-ában, valamint a 3.4. pontban meghatározott mértékeket.

3.4. Ha egy vállalkozás a KKV-ba történő kockázati tőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról 
szóló közösségi iránymutatás alapján részesül állami támogatásnak minősülő kockázati tőkejuttatásban, 
a támogatási intenzitást az Atr. 5. § (2) bekezdése figyelembevételével kell meghatározni.

3.5. A  800/2008/EK bizottsági rendelet 2.  cikk 22.  pontja szerinti termékek feldolgozásához és forgalmazásához 
kapcsolódó beruházások esetében a maximális támogatási intenzitások a következők:
a) ha a  kedvezményezett KKV, a  támogatási intenzitás a  nem a  Közép-Magyarországi régióban 

megvalósuló projektek elszámolható költségeinek 50%-a, a  Közép-Magyarországi régióban 
megvalósuló projektek elszámolható költségeinek pedig 40%-a lehet,

b) ha a  kedvezményezett által a  800/2008/EK bizottsági rendelet I.  mellékletének megfelelően 
számított foglalkoztatottak száma kevesebb, mint 750 fő és árbevétele kevesebb, mint 200 millió 
eurónak megfelelő forintösszeg, a  támogatási intenzitás a  nem a  Közép-Magyarországi régióban 
megvalósuló projektek elszámolható költségeinek 25%-a, a  Közép-Magyarországi régióban 
megvalósuló projektek elszámolható költségeinek pedig 20%-a lehet.

3.6. A támogatást a tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történő beruházás költségei, illetve felvásárlás 
esetén a felvásárlás költségei alapján kell kiszámítani.

3.7. Elszámolható költségek:
a) a regionális beruházás célját szolgáló

aa) tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti 
bekerülési értéke,

ab) tárgyi eszköz vételára felvásárláskor,
ac) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. szerinti 

bekerülési értéke (a továbbiakban együttesen: támogatható immateriális javak),
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ad) pénzügyi lízinggel kapcsolatos költségek,
ae) ingatlan bérletének költségei, vagy

b) a  beruházás üzembe helyezését követő 3. év végéig újonnan létrehozott munkakörökben 
foglalkoztatott munkavállalók – az  Sztv. 79.  §-a szerint elszámolható – személyi jellegű 
ráfordításának 24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva.

3.8. A 3.7. pontban meghatározott elszámolható költségek részletes felsorolását a pályázati felhívás tartalmazza. 
A pályázati felhívás az elszámolható költségek körét a 3.6. és 3.7. pontokban meghatározottaktól szűkebben 
is meghatározhatja.

3.9. A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha KKV 
részesül támogatásban. Felvásárlás vagy a KKV által vásárolt használt eszköz támogatása esetén a beszerzés 
kizárólag piaci értéken történhet.

3.10. A földterülettől és épülettől eltérő eszközök lízingjével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe 
venni, ha az  pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a  lízingszerződés tartalmazza az  eszköznek 
a  futamidő lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén 
a  beruházási projekt befejezésének várható időpontját követően a  bérletnek nagyvállalat esetében még 
legalább 5 évig, míg KKV esetében legalább 3 évig kell folytatódnia.

3.11. A  támogatás akkor vehető igénybe, ha a  kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a  beruházást 
annak befejezésétől számított legalább 5 évig, KKV esetében legalább 3 évig fenntartja az érintett régióban.

3.12. A  3.11.  pontban megfogalmazott követelmény nem akadályozza a  gyors technológiai változások miatt 
a  meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált eszköz cseréjét, ha a  fenntartási időszak alatt 
a  gazdasági tevékenység fenntartása az  érintett régióban biztosított. A  korszerűtlenné vált üzem, illetve 
eszköz cseréjét követő fenntartási időszakban a  kedvezményezett az  üzem vagy a  fejlesztés cseréjére 
támogatásban nem részesülhet.

3.13. A  támogatás akkor vehető igénybe, ha a  kedvezményezett a  tárgyi eszközök és az  immateriális javak 
beszerzésekor, illetve felvásárlás esetén az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.

3.14. Az  elszámolható költséget a  szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az  a  kedvezményezett és a  vele 
kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a  szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés 
alapján merült fel.

3.15. A  beruházáshoz kapcsolódóan csak az  annak megvalósításához feltétlenül szükséges ingatlan 
megvásárlásának költsége számolható el.

3.16. A vissza nem térítendő támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök a fenntartási időszak végéig 
kizárólag a támogatási szerződésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelően hasznosíthatók.

3.17. Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás nem nyújtható azon projektekhez, amelyek esetében 
– az előkészítő tanulmányok kivételével – a pályázati program közzététele előtt merültek fel költségek.

3.18. Nem nyújtható támogatás a következő költségekre:
a) a  szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési értéke, illetve vételára létesítmény 

felvásárlásakor,
b) a  korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján 

a kedvezményezett, más gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó támogatást vett igénybe,
c) az olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolás 

alatt álló társaságtól szerzett be,
d) a személygépkocsi bekerülési értéke,
e) a szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke.

 4. A  vállalkozások számára a  közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok 
hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás
4.1. A támogatott beruházásnak meg kell felelnie a következő feltételek egyikének:

a) a beruházás a közösségi szabványok túlteljesítése révén lehetővé teszi a kedvezményezett számára 
a tevékenységeiből eredő környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó közösségi 
szabványoknál szigorúbb kötelező nemzeti szabványok meglététől,

b) a beruházás lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységeiből eredő környezetvédelmi 
szint emelését a közösségi szabványok hiányában.

4.2. Nem nyújtható támogatás, ha a  tervezett fejlesztések annak biztosítására irányulnak, hogy a  társaság 
megfeleljen a már elfogadott, de még hatályban nem lévő közösségi szabványoknak.

4.3. Más vállalkozás hulladékgazdálkodásával kapcsolatos beruházásokhoz támogatás nem adható.
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4.4. A  támogatási intenzitás nem haladhatja meg az  elszámolható költségek 35%-át. A  támogatási intenzitás 
20  százalékponttal növelhető a  kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalékponttal a  középvállalkozásoknak 
nyújtott támogatások esetén.

4.5. Az  elszámolható költségek a  vonatkozó közösségi szabványok által előírtnál magasabb környezetvédelmi 
szint eléréséhez szükséges többletköltségek, a  működési előnyök és működési költségek figyelembevétele 
nélkül.

4.6. A  4.5.  pont alkalmazása szempontjából a  beruházásnak a  környezetvédelemhez közvetlenül kapcsolódó 
költségeit a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (6) bekezdése szerinti alternatív helyzetből kiindulva kell 
meghatározni.

4.7. A támogatható beruházást tárgyi eszközökbe, illetve immateriális javakba történő beruházás formájában kell 
megvalósítani.

4.8. A közösségi szabványok hiányában a magasabb környezetvédelemi szint megvalósítását célzó beruházások 
esetében az  alternatív helyzetet a  800/2008/EK bizottsági rendelet 18.  cikk (8)  bekezdése szerint kell 
meghatározni.

 5. A  közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában 
a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő új szállítóeszközök beszerzéséhez nyújtott támogatás
5.1. Az  elfogadott közösségi szabványoknak megfelelő közúti, vasúti, belvízi hajóutakon és tengeren történő 

szállítást szolgáló új járművek beszerzéséhez abban az  esetben nyújtható támogatás, ha a  beszerzés 
a  közösségi szabványok hatálybalépése előtt történik, és kötelezővé válásukkor azok nem alkalmazhatók 
visszamenőleges hatállyal a már megvásárolt járművekre.

5.2. A  környezetvédelmi visszamenőleges műveletekhez támogatás abban az  esetben nyújtható, ha a  meglévő 
szállítási eszközöket a  szállítási eszköz forgalomba helyezésekor még nem hatályos környezetvédelmi 
szabványoknak megfelelően átalakították, vagy ha e  szállítási eszközökre nem vonatkoznak 
környezetvédelmi szabványok.

5.3. A  támogatási intenzitás nem haladhatja meg az  elszámolható költségek 35%-át. A  támogatási intenzitás 
kisvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében 20 százalékponttal, közepes vállalkozásoknak nyújtott 
támogatások esetében 10 százalékponttal növelhető.

5.4. Az elszámolható költségek a közösségi szabványok által előírt környezetvédelmi szint meghaladását lehetővé 
tevő beruházási többletköltségek. Az  elszámolható költségek kiszámításához a  800/2008/EK bizottsági 
rendelet 18.  cikk (6) és (7)  bekezdésében meghatározott módszert kell alkalmazni a  működési előnyök és 
működési költségek figyelmen kívül hagyása mellett.

 6. A KKV jövőbeni közösségi szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodásához nyújtott támogatás
6.1. A  KKV jövőbeli közösségi szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodásához nyújtott támogatás a  KKV 

számára olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy a  KKV megfeleljen a  környezetvédelem 
szintjét emelő, de még nem hatályos új közösségi szabványoknak.

6.2. A 6.1. pont szerinti beruházást a közösségi szabványok hatálybalépése előtt legalább 1 évvel kell befejezni.
6.3. A  támogatás során elszámolható költségnek a  közösségi szabvány hatálybalépése előtti környezetvédelmi 

szinthez viszonyítva, a  közösségi szabvány által előírt környezetvédelmi szint megvalósításához szükséges 
beruházási többletköltség minősül.

6.4. Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében 
meghatározott módszert kell alkalmazni a működési előnyök és működési költségek figyelmen kívül hagyása 
mellett.

6.5. A támogatási intenzitás – ha a beruházás befejezése több mint 3 évvel a közösségi szabvány hatálybalépése 
előtt történik – a  kisvállalkozások esetében nem haladhatja meg az  elszámolható költségek 15%-át, 
a  középvállalkozások esetében az  elszámolható költségek 10%-át. Ha a  beruházás befejezése a  közösségi 
szabvány hatálybalépését megelőző 3 évben történik, a  támogatási intenzitás kisvállalkozások esetében 
az elszámolható költségek 10%-a.

 7. Az energia-megtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás
7.1. Az  energia-megtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás célja, hogy 

a vállalkozások energia-megtakarítást érjenek el.
7.2. Elszámolható költségnek minősül a vállalkozás

a) energia-megtakarítását növelő beruházásának többletköltsége, vagy
b) olyan beruházásának többletköltsége, amely a közösségi szabványok által előírtnál magasabb szintű 

energia-megtakarítás megvalósításához szükséges.
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7.3. Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében 
meghatározott módszert kell alkalmazni, valamint a  7.2.  pont b)  pontja szerinti esetben a  800/2008/EK 
bizottsági rendelet 21. cikk (3) bekezdését kell figyelembe venni.

7.4. A támogatási intenzitás a 7.2. pont a) pontja szerinti esetben nem haladhatja meg az elszámolható költségek 
20%-át.

7.5. A támogatási intenzitás 7.2. pont b) pontja szerinti esetben nem haladhatja meg az elszámolható költségek 
60%-át.

7.6. A 7.4. és a 7.5. pontban meghatározott támogatási intenzitás kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal, 
középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növelhető.

 8. Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe történő beruházáshoz nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás
8.1. A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.
8.2. A  támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető a  kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalékponttal 

a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében.
8.3. Az  elszámolható költségek a  nagy hatásfokú kapcsoltenergia-termelő egység megvalósításához szükséges, 

a referencia-beruházás beruházási költségeihez viszonyított beruházási többletköltségek.
8.4. Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében 

meghatározott módszert kell alkalmazni a működési előnyök és működési költségek figyelmen kívül hagyása 
mellett.

8.5. Egy új kapcsoltenergia-termelő egységnek összességében primerenergia-megtakarítást kell elérnie 
a  hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való támogatásáról és  
a 92/42/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. február 11-i 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
és a  2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában a  külön hő- és villamosenergia-
termelésre vonatkozó egységes hatásfok-referenciaértékek megállapításáról szóló 2007/74/EK bizottsági 
határozat által meghatározott, nem kapcsolt energiatermeléshez viszonyítva. Egy meglévő kapcsoltenergia-
termelő egység fejlesztésének vagy egy meglévő erőművi egység kapcsoltenergia-termelő egységgé történő 
átalakításának az eredeti helyzethez viszonyítva primerenergia-megtakarítást kell eredményeznie.

 9. A  megújuló energiaforrásokból származó energia felhasználásának előmozdítására irányuló környezetvédelmi 
beruházási támogatás
9.1. A  megújuló energiaforrásokból származó energia felhasználásának előmozdítására irányuló 

környezetvédelmi beruházási támogatás során elszámolható költségnek minősül az  olyan többletköltség, 
amely a  kedvezményezettet terheli egy hagyományos, a  tényleges energiatermelés szempontjából 
ugyanolyan kapacitású erőműhöz vagy fűtőrendszerhez képest.

9.2. Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében 
meghatározott módszert kell alkalmazni a működési előnyök és működési költségek figyelmen kívül hagyása 
mellett.

9.3. A  támogatási intenzitás nem haladhatja meg az  elszámolható költségek 45%-át, amely kisvállalkozások 
esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növelhető.

9.4. Bioüzemanyag előállításához abban az  esetben nyújtható környezetvédelmi beruházási támogatás, 
ha a  támogatott beruházást kizárólag a  megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, 
valamint a  2001/77/EK és a  2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2009.  április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17.  cikk (2)–(6)  bekezdésében 
megállapított fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő bioüzemanyagok előállítására használják fel.

 10. Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatás
10.1. A  800/2008/EK bizottsági rendelet 18.  cikkében meghatározott beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó 

tanulmányok, a  800/2008/EK bizottsági rendelet 21.  cikkében meghatározott feltételek szerinti 
energiamegtakarítási intézkedések megvalósítása érdekében történő beruházáshoz kapcsolódó 
tanulmányok és a 800/2008/EK bizottsági rendelet 23. cikkében meghatározott feltételek szerinti megújuló 
energiaforrásból származó energia felhasználásának előmozdítására irányuló beruházásokhoz kapcsolódó 
tanulmányok esetében a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg a  tanulmányok költségeinek 50%-át, 
amely kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal 
növelhető.

 11. A kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás
11.1. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás alapkutatáshoz, ipari kutatáshoz, kísérleti fejlesztéshez, műszaki 

megvalósíthatósági tanulmányok készítéséhez, szabadalmak, iparjogvédelmi jogok megszerzéséhez és 
érvényesítéséhez nyújtható.
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11.2. A kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás esetén az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkező 
projektekhez nyújtható támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg
a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,
b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át.

11.3. Ha egy projekt több feladatot foglal magában, az  egyes feladatokat minősíteni kell aszerint, hogy 
az a 11.1. pontban meghatározott kutatásfajták közül melyikhez tartozik.

11.4. A  támogatási intenzitást külön kell megállapítani az  egyes kedvezményezettekre, ideértve a  11.6.  pont 
a)  pontja szerinti együttműködési projektben résztvevőket. Ha olyan projekt részesül támogatásban, 
amely kutatási szervezetek és vállalkozások együttműködésében valósul meg, az  adott projekthez nyújtott 
közvetlen kormányzati hozzájárulás és – ha támogatásnak minősül – a  kutatási szervezetek projekthez 
nyújtott hozzájárulása nem haladhatja meg az  egyes kedvezményezettre alkalmazandó támogatási 
intenzitást.

11.5. Az  ipari kutatásra és kísérleti fejlesztésre a  11.2.  pontban megállapított támogatási intenzitás 
10 százalékponttal növelhető a középvállalkozások, 20 százalékponttal a kisvállalkozások esetében.

11.6. Az  ipari kutatásra és kísérleti fejlesztésre az  elszámolható költségek 80%-ának megfelelő támogatási 
intenzitásig további 15 százalékpontos növelés adható, ha
a) a projekt legalább két, egymástól független vállalkozás tényleges együttműködésével valósul meg, 

és a következő feltételek teljesülnek:
aa) egyik vállalkozás sem viseli az  együttműködésen alapuló projekt elszámolható 

költségeinek több, mint 70%-át, és
ab) a projekt legalább egy KKV-val folytatott együttműködésben valósul meg, vagy legalább 

két különböző tagállamban végzik,
b) a  projekt egy vállalkozás és egy kutatási szervezet tényleges együttműködésével valósul meg, és 

a következő feltételek teljesülnek:
ba) a kutatási szervezet az elszámolható projektköltségek legalább 10%-át viseli és
bb) a  kutatási szervezet jogosult a  kutatási projektek eredményeinek közzétételére, ha azok 

a szervezet által végzett kutatásból származnak, vagy
c) ipari kutatás esetében a projekt eredményeit széles körben, technikai és tudományos konferenciák 

keretében, tudományos és műszaki folyóiratokban, szabadon hozzáférhető adattárakban vagy nyílt 
és szabad forráskódú szoftvereken keresztül terjesztik.

11.7. A  11.6.  pont a) és b)  pontjai alkalmazása szempontjából az  alvállalkozásba adás nem minősül tényleges 
együttműködésnek.

11.8. A  műszaki megvalósíthatósági tanulmányok támogatása esetében a  támogatási intenzitás nem haladhatja 
meg
a) KKV-nál az  ipari kutatási tevékenységeket előkészítő tanulmányok esetében az  elszámolható 

költségek 75%-át, a  kísérleti fejlesztési tevékenységeket előkészítő tanulmányok esetében 
az elszámolható költségek 50%-át,

b) nagyvállalkozásoknál az  ipari kutatási tevékenységeket előkészítő tanulmányok esetében 
az  elszámolható költségek 65%-át, a  kísérleti fejlesztési tevékenységeket előkészítő tanulmányok 
esetében az elszámolható költségek 40%-át.

11.9. A  KKV részére szabadalmak, iparjogvédelmi jogok megszerzéséhez és érvényesítéséhez nyújtott 
támogatások esetében a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 11.2. pontban meghatározott mértéket 
azzal, hogy ahhoz a kutatási tevékenységhez tartozó támogatási intenzitást kell figyelembe venni, amellyel 
először sikerült megszerezni az érintett szabadalmi vagy iparjogvédelmi jogot.

11.10. A kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás alkalmazásában elszámolható költségek a következők:
a) a  projekttel összefüggésben közvetlenül felmerült személyi jellegű ráfordítások az  Sztv. 

szerint, ideértve kizárólag a  kutatók, fejlesztők, technikusok és egyéb kisegítő személyzet 
foglalkoztatásához kapcsolódóan felmerült személyi jellegű ráfordításokat a támogatott projektben 
való foglalkoztatásuk arányában,

b) a projekttel összefüggésben közvetlenül felmerült anyagjellegű ráfordítások, ideértve
ba) az anyagköltséget,
bb) az  igénybe vett szolgáltatásokat (beleértve a szerződéses kutatás-fejlesztés és innováció 

költségét, a  tanácsadás és hasonló szolgáltatások igénybevétele költségét, valamint 
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az  épület- és földhasználattal összefüggésben igénybe vett szolgáltatások miatti 
költségeket), és

bc) az egyéb szolgáltatásokat,
c) az általános költségeknek a projekthez – a kutatás-fejlesztést és innovációt megfelelően jellemző – 

vetítési alap arányában, a számviteli politikában meghatározott módon hozzárendelt összege,
d) a projekttel összefüggésben használt épület Sztv. szerinti értékcsökkenési leírásának a  támogatott 

projektben való használat mértékében meghatározott összege, a  projekttel összefüggésben 
használt földterület beszerzése esetén annak bekerülési értéke, valamint az  adásvétellel 
összefüggésben felmerülő egyéb költségei,

e) a műszaki berendezések, gépek és egyéb berendezések, felszerelések Sztv. szerinti bekerülési értéke 
a támogatott projektben való használatuk mértékéig, és

f ) a harmadik féltől piaci áron megvásárolt, pénzügyi lízingbe vett tudás és szabadalmak Sztv. szerinti 
bekerülési értéke, illetve a lízingdíjak tőketörlesztő része.

11.11. A  11.10.  pont b)  pont bb)  alpontja szerinti szerződéses kutatás-fejlesztés és innováció költsége, valamint 
az 11.10. pont f ) pontja szerint vásárolt, pénzügyi lízingbe vett tudás és szabadalom bekerülési értéke, illetve 
lízingdíjának tőketörlesztő összege abban az esetben vehető figyelembe az elszámolható költségek között, 
ha a szerződéskötésre a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

11.12. A kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás esetén valamennyi elszámolható költségnek a kutatás-fejlesztés 
adott fajtájához kell kapcsolódnia.

11.13. Megvalósíthatósági tanulmányok támogatása alkalmazásában elszámolható költségek a  tanulmánnyal 
összefüggésben felmerült anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások.

11.14. A  KKV részére szabadalmak, iparjogvédelmi jogok megszerzésének és érvényesítésének támogatása 
alkalmazásában elszámolható költségek a következők:
a) az  oltalomnak az  első iparjogvédelmi hatóság által történő megítélését megelőzően felmerülő 

valamennyi költség, beleértve a  bejelentés előkészítéséhez, benyújtásához és vizsgálatához 
kapcsolódó költségeket, valamint az  oltalom megadása előtt az  iparjogvédelmi oltalom 
megszerzése iránti eljárásban felmerülő költségeket,

b) fordítási és egyéb költségek, amelyek az  oltalom megszerzésével vagy érvényesítésével 
kapcsolatban merülnek fel az a) pontban szereplő iparjogvédelmi hatóságtól eltérő iparjogvédelmi 
hatóság előtt, és

c) az  oltalom megadása iránti hivatalos eljárásban, illetve az  esetleges felszólalási eljárás során 
az oltalom érvényességének védelme érdekében felmerülő költségek, abban az esetben is, ha ezek 
a költségek az oltalom megadását követően merülnek fel.

 12. A személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatás
12.1. A személyszállítási közszolgáltatáshoz állami támogatás akkor nyújtható, ha a kedvezményezett rendelkezik 

olyan közszolgáltatási szerződéssel, amely megfelel az  1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben foglaltaknak, különös tekintettel a 4. cikkre.

12.2. A szolgáltató kiválasztásának és a szolgáltatás ellentételezésének összhangban kell lennie az 1370/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseivel.

12.3. A  pályázati dokumentumoknak és a  közszolgáltatási szerződéseknek tartalmazniuk kell, hogy 
a  személyszállítási közszolgáltatás végzésébe milyen mértékben vonható be alvállalkozó, figyelemmel arra, 
hogy a  személyszállítási közszolgáltatás igazgatásával és ellátásával megbízott, az  1370/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk j)  pontja szerinti szolgáltató a  személyszállítási közszolgáltatás több 
mint 50%-át köteles maga nyújtani.

12.5. Az  a  közszolgáltatási szerződés, amely egyidejűleg rendelkezik a  személyszállítási közszolgáltatás 
megtervezéséről, felépítéséről és működtetéséről, teljes alvállalkozói bevonást engedhet a személyszállítási 
közszolgáltatások működtetésére.

12.6. A kedvezményezett köteles a beruházás eredményeképpen létrejött infrastruktúra elemeket, a beruházással 
érintett ingatlant és a beszerzett eszközöket a közlekedési közszolgáltatások ellátásához használni.

12.7. A támogatás nyújtásának egyéb feltételeit a pályázati felhívás határozza meg.
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A vidékfejlesztési miniszter 108/2013. (XI. 28.) VM rendelete
az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető  
csekély összegű (de minimis) támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3)  bekezdés a)  pontjában és (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. csekély összegű (de minimis) támogatás:

a) a  Szerződés 87. és 88.  cikkének a  de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás [a továbbiakban: általános 
csekély összegű (de minimis) támogatás],

b) a  Szerződés 87. és 88.  cikkének a  halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) 
támogatásokra való alkalmazásáról és az  1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 
2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás;

2. élelmiszeripari célú forgóeszköz hitel: forgóeszköz finanszírozására szolgáló hitel, amelynek keretében 
az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) finanszírozására nincs lehetőség, kivéve olyan élelmiszeripari 
vállalkozásokat, amelyek ÁFA visszaigénylésére a számviteli jogszabályok alapján nem jogosultak;

3. élelmiszeripari vállalkozás: a hitelprogram keretében hitelt felvett vállalkozás;
4. hitelprogram: az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 

MFB Zrt.) által működtetett Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram;
5. kezességvállaló intézmény: Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, valamint Garantiqa Hitelgarancia Zrt.;
6. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6.  §-ában 
meghatározott vállalkozás;

7. pénzügyi intézmény: a  hitelprogramban résztvevő, az  MFB Zrt. honlapján közzétett, a  hitelprogramhoz 
csatlakozott hitelintézet, valamint az MFB Zrt.;

8. támogatástartalom: az  élelmiszeripari vállalkozás számára nyújtott állami támogatás forint fizetőeszközben 
számolt támogatási egyenértéke;

9. támogatástartalom-igazolás: a  kedvezményes kamat támogatástartalmáról szóló, az  MFB Zrt. által 
kiállított igazolás, a  kamattámogatás támogatástartalmáról szóló, a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (a  továbbiakban: MVH) által kiállított igazolás, valamint a  kedvezményes kezességvállalás 
támogatástartalmáról szóló, a  kezességvállaló intézmény által kiállított igazolás, amelyek a  támogatási 
kategóriát is megjelölik.

2. § (1) E  rendelet alapján a  hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódóan az  élelmiszeripari vállalkozás 
kamattámogatás igénybevételére jogosult.

 (2) A kamattámogatás mértéke az élelmiszeripari vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű (de minimis) 
keret figyelembevételével legfeljebb a hitelkamat 50%-a, de legfeljebb évi 4 százalékpont lehet.

 (3) A  kamattámogatás forrása a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
XII.  Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 
8. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcímcsoport.

3. § (1) A kamattámogatás igénybevételére az az élelmiszeripari vállalkozás jogosult, amely
a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti 
nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági 
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelmére nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel, vagy 
a kamattámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg erre vonatkozó kérelmét benyújtotta;

b) a kamattámogatási kérelem benyújtásának időpontjában:
ba) nem rendelkezik adók módjára behajtható köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással, 

kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
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bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,
bc) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
bd) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek,
és e pontban foglaltakról a kamattámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik;

c) nyilatkozik arról, hogy
ca) mekkora összegű általános csekély összegű (de minimis) támogatást vett igénybe 

a  kamattámogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a  folyamatban lévő 
pénzügyi évben,

cb) milyen mértékű kamattámogatást kíván igénybe venni;
d) vállalja, hogy a  hitelszerződés módosítása esetén annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül 

az új hitelszerződés másolatát megküldi az MVH részére.
 (2) Kamattámogatás a  hitelprogram keretében olyan – ideértve az  élelmiszeripai célú forgóeszköz hitel kiváltását 

szolgáló – 2014. június 30-áig megkötött hitelszerződés esetén nyújtható,
a) amelynek a lejárata legfeljebb 6 év, azon belül legfeljebb 3 év türelmi idővel,
b) amelynek a hitelösszege legalább 5 millió forint, legfeljebb 500 millió forint.

4. § (1) Az  élelmiszeripari vállalkozásnak az  MVH által rendszeresített és honlapján közzétett kamattámogatási 
kérelmet a  hitel futamideje alatt egy alkalommal kell az  MVH-hoz benyújtania. A  kamattámogatási kérelemben 
százalékpontban kifejezve, két tizedes jegy pontossággal, 0,05 százalékpontos lépésköz alkalmazásával kell 
megjelölni az élelmiszeripari vállalkozás által igénybe venni kívánt kamattámogatás mértékét.

 (2) A kamattámogatási kérelemhez az élelmiszeripari vállalkozásnak mellékelnie kell
a) az  MFB Zrt. által kiállított – az  élelmiszeripari vállalkozás egyéni referencia kamatlábát is tartalmazó – 

kedvezményes kamatból adódó támogatásról szóló támogatástartalom-igazolás másolatát,
b) amennyiben a  hitelhez kapcsolódik kezességvállalás, akkor a  kezességvállaló intézmény által kiállított, 

a  kedvezményes intézményi készfizető kezességvállalásból adódó támogatásról szóló támogatástartalom-
igazolás másolatát,

c) a hitelszerződés másolatát.
 (3) A kamattámogatás támogatástartalmát az MVH az 1. mellékletben meghatározott módszertan szerint számolja ki.

5. § (1) Az  MVH a  kamattámogatási kérelemről annak beérkezését követő harminc napon belül döntést hoz, és 
a  kamattámogatási kérelem jóváhagyása esetén a  kamattámogatás támogatástartalmáról támogatástartalom-
igazolást állít ki, amelyet megküld az élelmiszeripari vállalkozás részére.

 (2) A támogatástartalom-igazolást az élelmiszeripari vállalkozás tíz évig köteles megőrizni.
 (3) A támogatástartalom összegét a kamattámogatási kérelem benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai 

Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

6. § (1) A kamattámogatás lehívására az az élelmiszeripari vállalkozás jogosult,
a) amelynek a kamattámogatási kérelmét az MVH jóváhagyta vagy részben jóváhagyta, és
b) amely megfizette a lehívási kérelemben feltüntetett kamatokat.

 (2) A kamattámogatás lehívása az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett lehívási kérelem MVH-hoz történő 
benyújtásával történik naptári negyedévente a  kamat megfizetése szerinti tárgynegyedévet követő hónap utolsó 
napjáig.

 (3) A lehívási kérelem legfeljebb az utolsó két naptári negyedévben megfizetett kamatok vonatkozásában nyújtható be, 
azzal, hogy az első lehívási kérelemben a kamattámogatási kérelem benyújtásakor esedékes naptári negyedévben 
és az  azt megelőző naptári negyedévben megfizetett kamat is lehívható. A  lehívási kérelemhez mellékelni kell 
a kamatok megfizetéséről szóló, pénzügyi intézmény által kiállított igazolások eredeti példányát.

 (4) Az  MVH a  lehívási kérelem beérkezését követő harminc napon belül döntést hoz, és a  kamattámogatást a  forrás 
rendelkezésre állása esetén a döntést követő tizenöt napon belül folyósítja az élelmiszeripari vállalkozás részére.

 (5) E  rendelet szerinti általános csekély összegű (de minimis) támogatás vonatkozásában a  Szerződés 87. és 
88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági 
rendelet 3. cikk 3. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.
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7. § (1) Ha a  pénzügyi intézmény a  hitel nem rendeltetésszerű felhasználását állapítja meg, arról tizenöt napon belül 
tájékoztatja az MVH-t.

 (2) A hitel nem rendeltetésszerű felhasználása intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.

8. §  Nem lép hatályba az  egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az  agrárkár-enyhítési eljárási rendelet 
módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 16. § (2) bekezdése.

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §  Ez a  rendelet a  Szerződés 87. és 88.  cikkének a  de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2006.  december  15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet, az  EK-Szerződés 87. és 88.  cikkének a  halászati ágazatban 
nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az  1860/2004/EK rendelet 
módosításáról szóló, 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokat tartalmaz.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 108/2013. (XI. 28.) VM rendelethez

A hitelhez kapcsolódó kamattámogatásból származó támogatástartalom képlete

TTE = TT/r
ahol:
TT – támogatástartalom, a támogatások jelenértékének összege forintban,
TTE – támogatástartalom, a támogatások jelenértékének összege euróban,
Q – adott naptári évben a  hitelhez nyújtott – egyéni referencia kamatláb alapján számított kamatot meg nem 

haladó – kamattámogatás összege a kamattámogatásról szóló MVH határozatban megjelölt százalékpont és 
a hitel törlesztési ütemterve alapján számítva, forintban.

 Ha iH> iER akkor Q= (iER – iF)*H,
 Ha iH< iER akkor Q= (iH – iF)*H,
i – az  agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 

kormányrendelet szerinti diszkont kamatláb,
iER – a  hitelfelvevő vonatkozásában megállapított egyéni referencia kamatláb, a  kamatidőszak hosszának 

megfelelően,
iH – a hitel kamatlába, a kamatidőszak hosszának megfelelően,
iF – a  kamattámogatás figyelembevételével a  hitelfelvevő által ténylegesen fizetett kamatláb, a  kamatidőszak 

hosszának megfelelően,
H – a  kamatidőszak elején fennálló hitelállomány forintban (feltételezve hogy tőketörlesztésre csak 

a kamatidőszak végén kerül sor)
n – naptári évek száma, a  támogatástartalom a  kamattámogatási kérelem beérkezésének naptári negyedévét 

közvetlenül megelőző naptári negyedév első napjától a  hitel futamidejének utolsó napjáig terjedő időszak 
alapján kerül kiszámításra,

r – a  kamattámogatási kérelem benyújtása hónapjának első napján érvényes, az  Európai Központi Bank által 
közzétett forint/euró átváltási árfolyam.

	  

TT = Q + +
( )

+ … +
( )
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1874/2013. (XI. 28.) Korm. határozata
a Gyöngyös és térsége vízellátása vonatkozásában történő vizsgálat lefolytatásáról

A Kormány kiemelt figyelmet fordít Gyöngyös és térsége lakónépességének egészséges ivóvízzel történő folyamatos ellátásának 
biztosítására, ezért a következő intézkedéseket rendeli el:
A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 21.  § (6)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, Gyöngyös és térsége lakónépességének egészséges ivóvízzel történő közüzemi ivóvízellátásnak 
folyamatos biztosítása érdekében, a  haladéktalanul szükséges műszaki beavatkozásokra vonatkozó részletes 
javaslati dokumentáció elkészítésére 12,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem 
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcím, 9. ÉRV Zrt. egészséges 
ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: 2014. június 30.

 2. egyetért azzal, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter a  támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről 
az  Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2013. november 30-áig 
– a vidékfejlesztési miniszter véleményének kikérésével előkészített – szerződést kössön;

 3. az Áht. 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a  Gyöngyös-Atkári ivóvízbázis hidrogeológiai 
védőidomának kijelöléséhez az üzemelő, sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezésére készített dokumentáció 
felülvizsgálatára és aktualizálására 19,3 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem 
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
7.  Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 
13.  Nemzeti Környezetügyi Intézet cím javára a 2. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: vidékfejlesztési miniszter
határidő: 2014. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1874/2013.  (XI. 28.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

 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

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
344606 9 ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 12,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -12,0

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

Millió forintban, egy tizedessel ! 
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
344606 9 ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása 12,0

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 12,0 12,0
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Millió forintban, egy tizedessel ! 
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2. melléklet az 1874/2013.  (XI. 28.) Korm. határozathoz

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

 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

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
276201 13 Nemzeti Környezetügyi Intézet

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,3
3 Dologi kiadások 18,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -19,3

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

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

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
276201 13 Nemzeti Környezetügyi Intézet 19,3

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 19,3 19,3
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Millió forintban, egy tizedessel ! 
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A Kormány 1875/2013. (XI. 28.) Korm. határozata
a közúti közlekedési infrastruktúrához tartozó egyes feladatok finanszírozásához szükséges intézkedésekről

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E.  § (2)  bekezdése szerint engedélyezi, hogy 
a  közúti közlekedési infrastruktúra működtetésével kapcsolatos 2013. évi feladatok finanszírozása érdekében 
a nemzeti fejlesztési miniszter tegye meg a szükséges intézkedéseket a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
2014. évi forrást terhelő kötelezettségvállalásához, amelynek 2014. évi forrást terhelő összege nem haladhatja meg 
a 25 000,0 millió forintot.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1876/2013. (XI. 28.) Korm. határozata
az Új Széchenyi Terv egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok fejlesztését célzó 
TÁMOP-6.1.2/13/1-2 kódszámú pályázataival összefüggő többletkapacitások előzetes befogadásáról

A Kormány – az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11.  § (1)  bekezdése 
alapján – az  Új Széchenyi Terv egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok fejlesztését célzó 
csoportos dohányzás leszokás-támogató szolgáltatások fejlesztését célzó pályázatok kapcsán az  1.  mellékletben 
meghatározott többletkapacitások előzetes befogadását jóváhagyja, azzal, hogy az  előzetesen befogadott 
többletkapacitások finanszírozási igénye nem haladhatja meg a  Kormány által a  2014–2017. évekre jóváhagyott 
költségvetési keretszámokat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1876/2013. (XI. 28.) Korm. határozathoz

2 
 

1. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. határozathoz 
 

Megye 
Intézmény 

OEP 
kódja 

Intézmény neve Szakma-
kód Szakma 

Ellátási 
forma 

kód 

Heti 
szakorvosi 

óra 

Heti nem 
szakorvosi 

óra 

Többletkapacitásnak 
minősülő indexált 

OENO 

Finanszírozási 
szerződés 

megkötésének 
tervezett 
időpontja 

TÁMOP-6.1.2/13 
pályázatban vállat 

tevékenység 

B
ar

an
ya

 m
eg

ye
 

1064 Pécs Egyesített Egészségügyi 
Intézmény 1900 Tüdőgyógyászat J7 6 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

1064 Pécs Egyesített Egészségügyi 
Intézmény 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

K526 Komlói Egészségcentrum 
Nonprofit Kft. 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

K526 Komlói Egészségcentrum 
Nonprofit Kft. 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

K327 Szigetvári Kórház 1900 Tüdőgyógyászat J7 6 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

K327 Szigetvári Kórház 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

2912 Pécsi Tudományegyetem 
Klinikai Központ 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

2912 Pécsi Tudományegyetem 
Klinikai Központ 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 
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n 
m
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ye

 

1122 

Bács-Kiskun Megyei Kórház 
Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi 

Kar Oktató Kórház 

1900 Tüdőgyógyászat J7 6 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

1122 

Bács-Kiskun Megyei Kórház 
Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi 

Kar Oktató Kórház 

1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

1084 Bajai Szent Rókus Kórház 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

1084 Bajai Szent Rókus Kórház 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

1113 Dr. Kolozs Gergely Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátó Centrum 1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 
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3 
 

és Szociális Intézmény 

1113 
Dr. Kolozs Gergely Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátó Centrum 

és Szociális Intézmény 
1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 
B

ék
és

 m
eg

ye
 

1248 Pándy Kálmán Megyei 
Kórház, Gyula 1900 Tüdőgyógyászat J7 6 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

1248 Pándy Kálmán Megyei 
Kórház, Gyula 1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

1191 
Békés Városi Egyesített 

Egészségügyi Intézmény és 
Rendelőintézet 

1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

1191 
Békés Városi Egyesített 

Egészségügyi Intézmény és 
Rendelőintézet 

1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

1249 Dr. Réthy Pál Kórház-
Rendelőintézet 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

1249 Dr. Réthy Pál Kórház-
Rendelőintézet 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 
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1349 
Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház, Miskolc 

1900 Tüdőgyógyászat J7 6 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

1349 
Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház, Miskolc 

1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

1301 Edelény, Koch Róbert Kórház 
és Rendelőintézet 1900 Tüdőgyógyászat J7 6 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

1301 Edelény, Koch Róbert Kórház 
és Rendelőintézet 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

M058 

Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 

Kazincbarcikai Kórház 
Nonprofit Kft. 

1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

M058 

Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 

Kazincbarcikai Kórház 
Nonprofit Kft. 

1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 
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1484 Mellkasi Betegségek 
Szakkórháza, Deszk 1900 Tüdőgyógyászat J7 6 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

1484 Mellkasi Betegségek 
Szakkórháza, Deszk 1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

M226 Kisteleki Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

M226 Kisteleki Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

C878 
Móra-Vitál Nonpofit 

Kiemelkedően Közhasznú 
Kft. 

1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

C878 
Móra-Vitál Nonpofit 

Kiemelkedően Közhasznú 
Kft. 

1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

1487 Szentes, Dr. Bugyi István 
Kórház 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

1487 Szentes, Dr. Bugyi István 
Kórház 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

1454 
Csongrád Megyei 

Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely-Makó 

1900 Tüdőgyógyászat J7 6 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

1454 
Csongrád Megyei 

Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely-Makó 

1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

Fe
jé

r 
m

eg
ye

 

1568 Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktató Kórház 1900 Tüdőgyógyászat J7 13 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

1568 Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktató Kórház 1900 Tüdőgyógyászat J7 8 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

M934 Dunaújváros, Szent Pantaleon 
Kórház-Rendelőintézet 1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

M934 Dunaújváros, Szent Pantaleon 
Kórház-Rendelőintézet 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

G
yő

r-
M

os
on

-
So

pr
on

 m
eg

ye
  

1640 Petz Aladár Megyei Oktató 
Kórház, Győr 1900 Tüdőgyógyászat J7 8 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

1640 Petz Aladár Megyei Oktató 
Kórház, Győr 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

1644 Karolina Kórház - 
Rendelőintézet, 1900 Tüdőgyógyászat J7 8 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 
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Mosonmagyaróvár 

1644 
Karolina Kórház - 

Rendelőintézet, 
Mosonmagyaróvár 

1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

1663 Soproni Gyógyközpont 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

1663 Soproni Gyógyközpont 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

1630 Lumniczer Sándor Kórház-
Rendelőintézet, Kapuvár 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

1630 Lumniczer Sándor Kórház-
Rendelőintézet, Kapuvár 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

H
ev

es
 m

eg
ye

 

M245 Markhot Ferenc Kórház Kft., 
Eger 1900 Tüdőgyógyászat J7 8 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

M245 Markhot Ferenc Kórház Kft., 
Eger 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

3245 Füzesabony, Egészségügyi 
Központ 1900 Tüdőgyógyászat J7 7 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

3245 Füzesabony, Egészségügyi 
Központ 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

M244 Bugát Pál Kórház Nonprofit 
Kft., Gyöngyös 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

M244 Bugát Pál Kórház Nonprofit 
Kft., Gyöngyös 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

M753 Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet, Hatvan 1900 Tüdőgyógyászat J7 7 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

M753 Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet, Hatvan 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

Já
sz

-N
ag

yk
un

-S
zo

ln
ok

 
m

eg
ye

 

2324 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Hetényi Géza 

Kórház-Rendelőintézet, 
Szolnok 

1900 Tüdőgyógyászat J7 8 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

2324 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Hetényi Géza 

Kórház-Rendelőintézet, 
Szolnok 

1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

K892 Jászberényi Szent Erzsébet 
Kórház 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 
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K892 Jászberényi Szent Erzsébet 
Kórház 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

2378 Kátai Gábor Kórház, Karcag 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

2378 Kátai Gábor Kórház, Karcag 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

2372 
Városi Önkormányzat 
Egyesített Gyógyító-

Megelőző Intézet 

1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

2372 
Városi Önkormányzat 
Egyesített Gyógyító-

Megelőző Intézet 

1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

K126 Mezőtúr Városi Kórház-
Rendelőintézet Nonprofit Kft. 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

K126 Mezőtúr Városi Kórház-
Rendelőintézet Nonprofit Kft. 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

2359 Tiszafüred, Kuthy Elek 
Egészségügyi Intézmény 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

2359 Tiszafüred, Kuthy Elek 
Egészségügyi Intézmény 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

K
om

ár
om

 m
eg

ye
 

1876 Szent Borbála Kórház, 
Tatabánya 1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

1876 Szent Borbála Kórház, 
Tatabánya 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

K683 
Dorogi Szent Borbála 

Szakkórház és Szakorvosi 
Rendelő 

1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

K683 
Dorogi Szent Borbála 

Szakkórház és Szakorvosi 
Rendelő 

1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

1871 Selye János Kórház, 
Komárom 1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

1871 Selye János Kórház, 
Komárom 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

1894 
Tata, Árpádházi Szent 

Erzsébet Rehabilitációs 
Szakkórház és Rendelőintézet 

1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 
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1894 
Tata, Árpádházi Szent 

Erzsébet Rehabilitációs 
Szakkórház és Rendelőintézet 

1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

N
óg

rá
d 

m
eg

ye
 

1903 
Dr. Kenessey Albert Kórház-

Rendelőintézet, 
Balassagyarmat 

1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

1903 
Dr. Kenessey Albert Kórház-

Rendelőintézet, 
Balassagyarmat 

1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

1945 Margit Kórház, Pásztó 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

1945 Margit Kórház, Pásztó 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, 
Salgótarján 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, 
Salgótarján 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

So
m

og
y 

m
eg

ye
 2137 Somogy Megyei Kaposi Mór 

Oktató Kórház 1900 Tüdőgyógyászat J7 10 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór 
Oktató Kórház 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

2162 Siófoki Kórház-
Rendelőintézet 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

2162 Siófoki Kórház-
Rendelőintézet 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

Sz
ab

ol
cs

-S
za

tm
ár

-
B

er
eg

 m
eg

ye
 

2230 Felső-Szabolcsi Kórház, 
Kisvárda 1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

2230 Felső-Szabolcsi Kórház, 
Kisvárda 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

M570 Szatmár-Beregi Kórházak 
Nonprofit Kft. 1900 Tüdőgyógyászat J7 15 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

M570 Szatmár-Beregi Kórházak 
Nonprofit Kft. 1900 Tüdőgyógyászat J7 10 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

T
ol

na
 

m
eg

ye
 2425 Szekszárd, Tolna Megyei 

Balassa János Kórház 1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

2425 Szekszárd, Tolna Megyei 
Balassa János Kórház 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 
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4712 Dombóvári Szent Lukács 
Nonprofit Kft. 1900 Tüdőgyógyászat J7 6 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

4712 Dombóvári Szent Lukács 
Nonprofit Kft. 1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

2436 Paks, Rendelőintézet 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

2436 Paks, Rendelőintézet 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

V
as

 m
eg

ye
 

K472 
Vas Megyei Markusovszky 

Kórház Nonprofit Zrt., 
Szombathely 

1900 Tüdőgyógyászat J7 7 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

K472 
Vas Megyei Markusovszky 

Kórház Nonprofit Zrt., 
Szombathely 

1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

2531 Sárvár, Önkormányzati 
Kórház 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

2531 Sárvár, Önkormányzati 
Kórház 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

2517 Rendelőintézet Szentgotthárd 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

2517 Rendelőintézet Szentgotthárd 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

V
es

zp
ré

m
 m

eg
ye

 

2601 
Veszprém Megyei 
Tüdőgyógyintézet, 

Farkasgyepű 
1900 Tüdőgyógyászat J7 8 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

2601 
Veszprém Megyei 
Tüdőgyógyintézet, 

Farkasgyepű 
1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

2535 Magyar Imre Kórház, Ajka 1900 Tüdőgyógyászat J7 5 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

2535 Magyar Imre Kórház, Ajka 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

2586 Gr. Esterházy Kórház és 
Rendelőintézet, Pápa 1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

2586 Gr. Esterházy Kórház és 
Rendelőintézet, Pápa 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

M522 Tapolcai Kórház Nonprofit 
Kft. 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 
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M522 Tapolcai Kórház Nonprofit 
Kft. 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

Z
al

a 
m

eg
ye

 
2734 Zala Megyei Kórház, 

Zalaegerszeg 1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

2734 Zala Megyei Kórház, 
Zalaegerszeg 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

2703 Keszthelyi Kórház 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

2703 Keszthelyi Kórház 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, 
Nagykanizsa 1900 Tüdőgyógyászat J7 5 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, 
Nagykanizsa 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

 Konvergencia régiók összesen egyéni leszokás támogatás   280        

 Konvergencia régiók összesen csoportos leszokás támogatás   144        
 

K
M

R
 I.
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on
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2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint 1900 Tüdőgyógyászat J7 8 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint 1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

2103 Érd, Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény 1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

2103 Érd, Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

1999 Gödöllő, Tormay Károly 
Egészségügyi Központ 1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

1999 Gödöllő, Tormay Károly 
Egészségügyi Központ 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

2027 Nagykáta, Szakorvosi 
Rendelőintézet 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

2027 Nagykáta, Szakorvosi 
Rendelőintézet 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

2026 Nagykőrösi Rehabilitációs 
Szakkórház és Rendelőintézet 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

2026 Nagykőrösi Rehabilitációs 
Szakkórház és Rendelőintézet 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 
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2052 Szentendre Város 
Egészségügyi Intézményei 1900 Tüdőgyógyászat J7 5 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

2052 Szentendre Város 
Egészségügyi Intézményei 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

H020 Gyógyír XI. Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 1900 Tüdőgyógyászat J7 8 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

H020 Gyógyír XI. Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

6114 
Budapest, XV. kerületi  

Önkormányzat Egészségügyi 
Intézménye 

1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

6114 
Budapest, XV. kerületi  

Önkormányzat Egészségügyi 
Intézménye 

1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

K
M

R
 II

. k
on

zo
rc

iu
m

 

2891 Uzsoki utcai Kórház, Budapest 1900 Tüdőgyógyászat J7 3 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

2891 Uzsoki utcai Kórház, Budapest 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

N055 Újpesti Egészségügyi Kft. 1900 Tüdőgyógyászat J7 6 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

N055 Újpesti Egészségügyi Kft. 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

2886 
Péterfy Sándor utcai Kórház-

Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Budapest 

1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

2886 
Péterfy Sándor utcai Kórház-

Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Budapest 

1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

2887 
Nyírő Gyula Kórház-Országos 
Pszichiátriai és Addiktológiai 

Intézet 
1900 Tüdőgyógyászat J7 7 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

2887 
Nyírő Gyula Kórház-Országos 
Pszichiátriai és Addiktológiai 

Intézet 
1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, 
Budapest 1900 Tüdőgyógyászat J7 8 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, 
Budapest 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 
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C024 Tóth Ilona Szakorvosi 
Rendelőintézet, Csepel 1900 Tüdőgyógyászat J7 4 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

C024 Tóth Ilona Szakorvosi 
Rendelőintézet, Csepel 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

H025 
Budapest, XVI. Kerület 
Kertvárosi Egészségügyi 

Szolgálata 
1900 Tüdőgyógyászat J7 5 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

H025 
Budapest, XVI. Kerület 
Kertvárosi Egészségügyi 

Szolgálata 
1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet, Budapest 1900 Tüdőgyógyászat J7 7 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet, Budapest 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

4393 
Budapest, II. Kerületi 

Önkormányzat Egészségügyi 
Szolgálata 

1900 Tüdőgyógyászat J7 8 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 
támogatás 

4393 
Budapest, II. Kerületi 

Önkormányzat Egészségügyi 
Szolgálata 

1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 
leszokás támogatása 

3361 Budapest, Józsefvárosi 
Egészségügyi Szolgálat 1900 Tüdőgyógyászat J7 5 0 17191, 17192, 17193 2013. 12. 01. egyéni leszokás 

támogatás 

3361 Budapest, Józsefvárosi 
Egészségügyi Szolgálat 1900 Tüdőgyógyászat J7 2 0 17194 2015. 01. 01. csoportos dohányzás 

leszokás támogatása 

 KMR összesen egyéni leszokás támogatás   96         

 KMR összesen csoportos leszokás támogatás   40         
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A Kormány 1877/2013. (XI. 28.) Korm. határozata
a kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról

A kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozat 1. pontjában a „2013. december 15.” szövegrész helyébe 
a „2014. június 30.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1878/2013. (XI. 28.) Korm. határozata
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatainak finanszírozása érdekében a Nemzetgazdasági 
Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatainak ellátása érdekében 2000,0 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 30. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 10. Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei cím 
javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1878/2013. (XI. 28.) Korm. határozathoz

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
297046 10 Szervezetátalakítási alap

1 Működési költségvetés
3 -2 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 2 000

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
297046 10 Szervezetátalakítási alap -2 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei 2 000

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 2 000 2 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Dologi kiadások

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

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

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

1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1879/2013. (XI. 28.) Korm. határozata
a Kőrösi Csoma Sándor Program 2014. évi megvalósításáról

A Kormány
 1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Program 2014. évi megvalósításához szükséges 

953,2 millió forint összegű forrásnak a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben történő biztosításáról 
gondoskodjon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
határidő: 2014. január 15.

 2. felhívja a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettest, hogy gondoskodjon a Kőrösi Csoma Sándor Program 
2014. évi megvalósításáról.

Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
határidő: 2014. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1880/2013. (XI. 28.) Korm. határozata
az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között történő  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva az  esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az  integrációs rendszerben részt vevő intézmények anyagi 
támogatása céljából 500 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 59. Társadalmi felzárkózást segítő 
programok alcím, 8. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása jogcímcsoport javára az  1.  melléklet 
szerint.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter 
nemzetgazdasági miniszter

határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1880/2013. (XI. 28.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel!
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
18450 3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai -500,0

XX. Emberi Erőforrások  Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

59 Társadalmi felzárkózást segítő programok
302168 8 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 500,0

Millió forintban, egy tizedessel!
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel!
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások  Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

59 Társadalmi felzárkózást segítő programok
302168 8 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása 500,0

Millió forintban, egy tizedessel!
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 500,0 500,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány
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A Kormány 1881/2013. (XI. 28.) Korm. határozata
az ukrajnai magyar központi katonai temető létrehozása érdekében a Honvédelmi Minisztérium  
és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az  ukrajnai magyar központi katonai temető létrehozása érdekében 1,5 millió forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 1. Honvédelmi Minisztérium 
igazgatása alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím 
javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: honvédelmi miniszter
 külügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1881/2013. (XI. 28.) Korm. határozathoz

XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVIII. Külügyminisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XIII Honvédelmi Minisztérium
1

002587 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások -1,5
XVIII. Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1,5

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XIII Honvédelmi Minisztérium
1

002587 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása -1,5

XVIII. Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása 1,5

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1,5 1,5
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű        

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű        
Foglalkoztatottak létszáma: 

Honvédelmi Minisztérium

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    

2 példány

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

1 példány
1 példány
1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Honvédelmi Minisztérium
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A Kormány 1882/2013. (XI. 28.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

A Kormány
 1. megállapítja a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 2. prioritását 

az 1. melléklet szerint, a 2. prioritáson szükséges többletkötelezettség-vállalás jóváhagyásával,
 2. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  Országos Vízügyi Főigazgatóság vonatkozásában vizsgálja meg 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (1) bekezdés k) pontjának történő megfelelés lehetőségét,
Felelős: belügyminiszter
határidő: 2013. november 30.

 3. visszavonja a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 
1543/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletének 2. prioritásra vonatkozó részét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléket az 1882/2013. (XI. 28.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Vizeink jó kezelése Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
128,11 1,33 23,42 152,86

              Túlvállalás:  27,33 Mrd Ft
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2015 Összesen
388,74 48,11 0,00 436,84

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

2.1.1 Állami tulajdonú árvízvédelmi 
fejlesztések 62,20 0,00 0,00

 - Árvízi tározók létesítése – Tisza-völgyi (VTT) fejlesztések esetében 
alkalmazható
- Közép- és nagyvízi meder lefolyási viszonyait, vízszállító-
képességének a megőrzését és javítását célzó intézkedések és 
műszaki beavatkozások
- Árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója
- Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem 
kellő biztonságú szakaszok megerősítése;
- Hullámvédő erdősáv létesítése és rekonstrukciója
- Meglévő árvízi tározók rekonstrukciója
- Támfalak rekonstrukciója
- Töltéskorona burkolat építése
- Keresztező műtárgyak építése, átépítése
- Árvízvédelmi fővédvonalak infrastrukturális fejlesztése
- Üzemelési és fenntartási eszköz- és műszer-beszerzés

BM  -

2.1.2 Önkormányzati árvízvédelmi 
fejlesztések 8,19 0,00 0,00

 - Árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója, 
áthelyezése
- Árvízvédelmi rendszer kiépítése mobilgát kialakításával
- Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem 
kellő biztonságú szakaszok megerősítése
- Nagyvízi levezető képesség javítása a hullámtér rehabilitációjával
- Meglévő árvízi tározók rekonstrukciója
- Támfalak rekonstrukciója
- Töltéskorona burkolat építése
- Keresztező műtárgyak építése, átépítése
- Árvízvédelmi fővédvonalak infrastrukturális fejlesztése
- Üzemelési és fenntartási eszköz- és műszerbeszerzés

BM  -

2.1.3 Tájgazdálkodást megalapozó vízi 
infrastruktúra kiépítése (VTT) 4,80 0,00 0,00

 - ártéri tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer kiépítése
 - Vízbeeresztő műtárgy építése.
 - Állandó vízfelületek kialakítása kotrással, partrendezéssel.
 - Tájrendezés és a kialakított műtárgyak, anyagnyerőhelyek tájba 
illesztése
 - Tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer üzemeltetéséhez, 
fenntartásához szükséges eszközök
 - Tájgazdálkodás működési szervezeti infrastruktúrájának fejlesztése
 - Monitoring rendszerek kiépítése, illeszkedve a meglévő és 
folyamatban lévő integrált monitoringhoz, informatikai rendszer 
létrehozása.

BM VM

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)*

Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminőség és ivóvízbázis védelem, települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés - révén csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a felszíni és felszín 
alatti vizek minősége és mennyisége, valamint csökkenni fog veszélyeztetettségük. Ezek megvalósításával Európai Uniós (pl. Víz Keretirányelv) és hazai (pl. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) kötelezettségeknek is eleget teszünk.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
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2011 2012 2013

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)*

Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

2.2.1 Komplex vízvédelmi beruházások 0,00 0,00 5,90

 - Vízszint-szabályozás és vízpótlást biztosító létesítmények kialakítása 
és rekonstrukciója
- Holtág, meder-, mellékág-rehabilitáció
- Jó áramlási viszonyok biztosítása: csatornarendszerek és 
keresztirányú műtárgyak kialakítása, felújítása.
- Szűrőmezők, hordalékfogók, torkolati művek, völgyzárógátak 
kialakítása, felújítása
- Kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés
- Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodás
- Táj-rehabilitáció
- Szennyvízelvezetés és –tisztítás 
- A projekt-célok megvalósulásának monitorozása, mérőhelyek 
kialakítása; 
- A jó állapot eléréséhez és a fenntartásához szükséges eszközök 
beszerzése
- A projekt keretében kialakított műtárgyak megközelítéséhez 
nélkülözhetetlen kezelő-utak kialakítása
- A vizes élőhely megőrzését, kialakulását segítő műtárgyak, 
infrastruktúra
- Vízkivétel, vízátvezetés, vízleadó útvonal és műtárgyak
- Vízvisszatartás, tározók
- Beeresztő- leeresztő műtárgyak és zsilipek építése és 
rekonstrukciója;
- Csatornarendszerek és keresztirányú műtárgyak
- A vízpótlást és vízszint-szabályozást biztosító létesítmények 
alternatív energiaellátása
- Monitoring
- Kezelő-utak 

BM, VM  -

2.2.2 VKI monitoring 0,00 1,33 0,00

 - Állapotfelmérés;
- Állomás (felszín alatti, felszín közeli, felszíni, hidromet.)
korszerűsítés, felújítás, létesítés;
- Vízminőségi- és kútvizsgálatok, geodéziai mérések;
- Mérőműszerek, monitoring számítástechnikai eszközök beszerzése, 
laborfejlesztés;
- A kialakított rendszerek használatának oktatása.

VM BM

2.2.2/B VKI informatika 1,07 0,00 0,00
Infokommunikációs rendszerfejlesztés (szoftverbeszerzés, 
szoftverfejlesztés, adatbázis-fejlesztés, szaktanácsadás, 
eszközbeszerzés, építés)

VM BM

2.2.3/A Ivóvízbázis-védelem 0,00 0,00

 - Állapotfelmérés, archív információk begyűjtése;
- Szennyező források feltárása furasokkal;
- Monitoring-rendszer kialakítása furással vagy szondával;
- Talajminta és vízkémiai mintavételek, laborelemzések;
- Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal;
- Geofizikai felmérés, mederszelvényezés;
- A meglevő észlelő kutak és észlelésre alkalmas kutak felújítása, 
megvásárlása;
- Vízszintészleléshez, vízminőség vizsgálatokhoz kapcsolódó 
műszertelepítés;
- Modellezés, védőterület meghatározása;
- Biztonságba helyezési terv készítése, a védőterületi határozathoz 
szükséges dokumentáció összeállítása;
- Térinformatikai feldolgozások készítése

VM  -

2.2.3/B Ivóvízbázis-védelem 0,00 0,00

 - Körülkerítés; riasztórendszer; sorompók;
- Üzemi célt nem szolgáló létesítmények megszüntetése;
- Pangó víz levezetését szolgáló árkok építése;- övárok létesítése 
burkolása;
- Védőterületen kettősfalú szennyvízcsatorna kiépítése;
- Felhagyott kutak eltömedékelése;
- A vízminőségre veszélyt jelentő felszín alatti létesítmények 
felszámolása
- Közüzemi ivóvízellátási céllal működtetett egyedi kialakítású 
karsztvízmű átalakítása;
- Medernyelő szakaszok lezárása, mederszakaszok burkolása;
- A külső védőterületen áthaladó út, közút, vasút meglévő csapadékvíz-
elvezető árkának szigetelése
- A vízbázis teljes vízminőségi, vízszint és vízhozam 
észlelőhálózatának kialakítása;
- Vízrajzi mérőműtárgyak, jeladós PTC szondák, mederszonda;
- Hordalékfogó, iszapfogó, olajfogó, szigetelés

VM  -

2.3.0
A települési szilárd hulladéklerakókat 
érintő térségi szintű rekultivációs 
programok elvégzése

22,23 0,00 0,00 A helyszín biztosítása, rekultivációs munkálatok végzése, rekultivációs 
utógondozáshoz szükséges beruházási tevékenységek VM  -

2.3.0/B
A települési szilárd hulladéklerakókat 
érintő rekultivációs programok 
elvégzése

1,87 0,00 0,00 A helyszín biztosítása, rekultivációs munkálatok végzése, rekultivációs 
utógondozáshoz szükséges beruházási tevékenységek VM  -

2.4.0 Szennyezett területek 
kármentesítése 19,62 0,00 0,00

Környezeti kármentesítési műszaki beavatkozások
- Bontás
- Építés jellegű munkák
- Kármentesítés műszaki beavatkozásának technológiai működtetése
- Kármentesítés műszaki beavatkozási munkáinak előrehaladását 
ellenőrző vizsgálatok
- Kármentesítést követő helyreállítási tevékenységek

VM  -

2,10
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2011 2012 2013

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)*

Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

2.4.0/B Hulladéklerakók kármentesítése 6,02 0,00 0,00

 - Bontás
 - Létesítmények / műtárgyak kialakítása, passzív hidraulikus védelmi 
rendszer kiépítése, hulladék áthalmozása, felszedése.
 - Tereprendezés, a záró rétegrend kialakítása, bioremediáció 
előkészítése, növénytelepítés
 - Kármentesítés beavatkozásának technológiai működtetése
 - Monitoring
 - Helyreállítás

VM  -

2.5.0/B
Árvízi kockázati térképezés és 
stratégiai kockázatkezelési terv 
készítése

0,00 0,00 3,00

 - Előzetes kockázatbecslés
 - Térképezési és tervezési alapadatok előállítása, beszerzése
 - Nagyvízi meder kezelési tervek
 - Fejlesztési projekteket megalapozó árvízvédelmi koncepciótervek, 
stratégiai tervek és döntés-előkészítő tanulmányok
 - Kockázatok elemzése, ár- és belvízi veszély- és kockázati térképek
 - Kockázat-kezelési tervek készítése a vízgyűjtőkön és a 
részvízgyűjtőkön
 - A kockázati tervekhez kapcsolódó vízminőségi kockázati területi 
tervek
 - A közvélemény tájékoztatása és társadalmi konzultáció

BM VM

2.5.0/C

A forgalomképes közcélú állami 
tulajdonú, káros vizek elvezetését 
célzó vonalas vízi létesítmény 
kataszterének elkészítése

0,00 0,00 4,62

őkészítése: megvalósíthatósági tanulmány és költség-
hasznon elemzés elkészítése

űszaki tervek elkészítése és 
engedélyek beszerzése (szerzői és felhasználási jogok megszerzése);

űködés (Földmérési alaptérképek 
beszerzése, Partél valós helyzetének rögzítése, a valós és a 
nyilvántartási állapot összevetése, az eltérések kigyűjtése, a 
tulajdonviszonyokkal kapcsolatos anomáliák feltárása, az eltérések 
rögzítése);

magassági alapadatok rögzítése; Utak esetében az átereszek 
küszöbszintjének és az utak terepszintjének bemérése);

őállítása/megvásárlása;
őállított adatokból állapotfelvételi hossz-szelvények előállítása, 

az esetlegesen vízfolyási akadályt képező műtárgyak, átereszek 
kimutatásának elkészítése;

adatbázisába történő exportálásra alkalmassá tétele;

javítása;

felhasználói szinteknek;

BM  -

2.2.2/C Regionális vízügyi, geoinformatikai 
és monitoring központ létrehozása 0,00 0,00 9,90

űholdvevő központ létrehozása, amely biztosítja a 
műholdak által rögzített és küldött adatok vételét, kiterjeszthető 
bármely műholdrendszer által továbbított adatok vételére ;

lézerszkenner (LIDAR) technológia alkalmazásával a Duna ártéri 
öblözeteire vonatkozólag;

ő csatornák felmérése, hossz- 
és keresztszelvényeinek meghatározása földi geodéziai módszerekkel;

űszaki adatbázis továbbfejlesztése a műhold vevő központ 
adatainak és szolgáltatásainak kiterjesztésével és a felmérésre kerülő 
adatok felhasználásával és feldolgozásával;

ő szolgáltatások (ár-, belvíz és 
környezeti károk ellen tett védekezési, az előzetes felkészülési 
feladatokat támogató szolgáltatások) kidolgozása.

BM  -

2. Prioritás 128,11 1,33 23,42
* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%-ról 95%-ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, amennyiben nem kerül sor költségvetési kompenzációra
A 2.1.1, 2.1.2, 2.2.2,  2.2.2/B, 2.2.3, 2.3.0, 2.3.0/B, 2.4.0, 2.4.0/B és 2.5.0/B konstrukciókon összesen 27,33 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.
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A Kormány 1883/2013. (XI. 28.) Korm. határozata
a 2007–2013 programozási időszak Európai Területi Együttműködési Programjainak 2014. január 1. utáni 
végrehajtási intézményrendszeréről, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokkal és a Svájci 
Hozzájárulással kapcsolatos feladatok ellátásáról, valamint a Budapest Duna Kontakt Pont szervezeti 
felépítéséről és feladatairól

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy

a) a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatóság feladat- és 
hatásköreit 2014. január 1-jétől, valamint

b) a 2014–2020 közötti programozási időszak határon átnyúló együttműködési programok irányító hatóságának 
feladatait

a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lássa el,
 2.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az  átadás-átvételhez szükséges szabályozási és 

szervezetirányítási intézkedéseket tegye meg,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
határidő: 2013. november 30.

 3.  felhívja a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget vezető kormánybiztost, hogy készítse el a  feladatátadáshoz szükséges 
dokumentációt, beleértve az érintett programok rendszerleírásainak és eljárási kézikönyveinek módosításait,

Felelős: Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget vezető kormánybiztos
határidő: 2013. december 7.

 4.  egyetért azzal, hogy a  Budapest Duna Kontakt Pont iroda a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár irányítása alá 
kerüljön 2014. január 1-jétől,

 5.  egyetért azzal, hogy a  Budapest Duna Kontakt Pont feladata a  Duna Régió Stratégiához kapcsolódó nemzetközi 
vagy határon átnyúló közlekedési, energetikai, vízügyi és környezetvédelmi ágazati és integrált projektek 
megvalósításának támogatása legyen,

 6.  felhívja
a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Budapest Duna Kontakt Pont két magyar szakértőjének személyügyi 

költségeit a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetése,
b) a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  Budapest Duna Kontakt Pont további egy magyar 

szakértőjének személyügyi költségét a Végrehajtási Operatív Program, és
c) a  külügyminisztert, hogy a  Budapest Duna Kontakt Pont dologi költségeit a  Külügyminisztérium 

költségvetése
terhére biztosítsa,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 külügyminiszter
határidő: 2014. január 1.

 7.  E határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 8.  Hatályát veszti

a) az  EU Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1149/2010. (VII. 9.) 
Korm. határozat 6. pontja, valamint

b) a  Duna Makro-regionális Stratégiához kapcsolódó kormányzati szervezeti felépítésről és feladatokról szóló 
1467/2011. (XII. 23.) Korm. határozat 2. pontja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	198.	szám	 83245

A miniszterelnök 140/2013. (XI. 28.) ME határozata
az ENSZ Korrupció Elleni Egyezmény (UNCAC) részes államainak 5. konferenciáján való részvételről

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek azzal, hogy az  ENSZ Korrupció Elleni Egyezmény (UNCAC) részes államainak 5. konferenciáján 

Magyarország Kormányát képviselő küldöttség vegyen részt;
 2. felhatalmazom a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a  küldöttség tagjait a  külügyminiszterrel 

egyetértésben jelölje ki;
 3. felhívom a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot az adott 

ülés előtt adja ki.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 141/2013. (XI. 28.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevéllel 
rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külügyminiszter, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom a  külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország Kormánya és Kuvait Állam 

Kormánya között a  diplomata, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről 
szóló megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a  megerősítés fenntartásával 
történő – végleges megállapítására;

 2. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 3. felhívom a külügyminisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről 
szóló törvény tervezetét a  Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze 
a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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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://www.magyarkozlony.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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