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II. Törvények

2013. évi CCXVI. törvény
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról*

1. § (1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 5. § e) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A törvény alkalmazásában:)
„e) régió: a  statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 2003. május 26-i 
1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott NUTS-2. szintű területi egység,”

 (2) A Tftv. 5. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A törvény alkalmazásában:)
„i) térség: különböző területi egységek (az ország, a régió, a megye, a kiemelt térség, a területfejlesztési-statisztikai 
kistérség, valamint ezek területének egy része) összefoglaló elnevezése,”

 (3) A Tftv. 5. §-a a következő o)–p) ponttal egészül ki:
(A törvény alkalmazásában:)
„o) operatív program: az Európai Unió pénzügyi tervezési időszakaihoz kapcsolódó, összefüggő prioritások mentén 
fejlesztési stratégiát meghatározó, strukturális és kohéziós alapok felhasználásával ágazati vagy területi szempontú 
fejlesztéseket megvalósító terv, amelyet a  Kormány döntése alapján, a  tagállami benyújtást követően az  Európai 
Bizottság hagy jóvá,
p) ipari park: általános ipar- és területfejlesztéssel foglalkozó, infrastruktúrával ellátott területtel rendelkező, fejlesztő, 
termelő és szolgáltató tevékenységet folytató működésre és innovációra törekvő, „Ipari Park” címmel rendelkező 
szervezet,”

 (4) A Tftv. 5. §-a a következő u)–y) ponttal egészül ki:
(A törvény alkalmazásában:)
„u) területfejlesztési terv: a térségre készülő területfejlesztési koncepció és program,
v) ágazati tervek: a szakpolitikai stratégia, a szakpolitikai program és a hálózati fejlesztési terv,
x) területi terv: a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv,
y) térségi gazdaságfejlesztő szervezet: a térségi partnerséget megvalósító, helyileg optimálisnak ítélt működő szervezeti 
forma, mely rendelkezik az ipari parkokkal és a szabad vállalkozási zóna fejlesztéséhez szükséges képességekkel.”

2. §  A Tftv. 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országgyűlés)
„a) határozattal elfogadja az  országos fejlesztési és területfejlesztési koncepciót, ennek keretében megállapítja 
a területfejlesztési politikát meghatározó irányelveket, célokat, hosszú távú prioritásokat, a kiemelt térségek körét, 
valamint a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveit;”

3. § (1) A Tftv. 7. § a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek keretében:
előkészíti és az Országgyűlés elé terjeszti)
„aa) az  országos fejlesztési és területfejlesztési koncepciót, a  területfejlesztési politikát meghatározó irányelveket, 
célokat, hosszú távú prioritásokat, a  kiemelt térségek körét, valamint a  területfejlesztési támogatások és 
a decentralizáció elveit,”

 (2) A Tftv. 7. §-a a következő n) és o) ponttal egészül ki:
(A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek keretében:)
„n) meghatározza a kedvezményezett területfejlesztési-statisztikai kistérségek és települések besorolását, valamint 
a besorolás feltételrendszerét,
o) az európai uniós tervezési ciklusoknak megfelelően felülvizsgálja a kedvezményezett kistérségek és települések körét.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el.
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4. §  A Tftv. 8. §-a és az azt megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum
8. § (1) Az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum (a továbbiakban: OTÉF) a Kormány, valamint a megyei 
önkormányzatok, a  fővárosi önkormányzat, a  megyei jogú városok és a  fővárosi kerületi önkormányzatok közötti 
konzultációk és tárgyalások érdekegyeztető fóruma.
(2) Az OTÉF feladata a kormányzat, valamint a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési, 
területrendezési és vidékfejlesztési érdekeinek, törekvéseinek feltárása, egyeztetése, megállapodások létrehozása, 
információcsere, javaslatok, alternatívák vizsgálata, továbbá a  megyei jogú városok és fővárosi kerületi 
önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek és célkitűzéseinek összehangolása.
(3) Az OTÉF véleményező, javaslattevő feladatkörben közreműködik:
a) a területfejlesztési politika kialakításában,
b) a  területfejlesztési, a  területrendezési, a  vidékfejlesztési, az  ágazati és a  megyei, valamint a  fővárosi fejlesztési 
elképzelések és célkitűzések összehangolásában,
c) a területfejlesztési, a területrendezési és vidékfejlesztési célú ágazati eszközök összehangolásában,
d) az ágazati tervek véleményezésében,
e) az országos, az országos jelentőségű, valamint az országhatárokon átnyúló infrastruktúra-tervezés (létesítmények, 
hálózatok elhelyezése) összehangolásában.
(4) Az OTÉF elnöke a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter.
(5) Az OTÉF tagjai:
a) a  területfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), a  területrendezésért felelős miniszter, 
a  vidékfejlesztésért felelős miniszter, a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter, az  energiapolitikáért felelős 
miniszter, a  közlekedésért felelős miniszter, a  településfejlesztésért felelős miniszter, a  szociálpolitikáért és 
a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter,
b) Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke és négy delegáltja, a  Megyei Jogú Városok 
Szövetségének elnöke és négy delegáltja, a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnöke és négy delegáltja, 
a főpolgármester, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke.
(6) Az OTÉF ülésén egy szavazattal rendelkeznek a kormányzati és egy szavazattal rendelkeznek az önkormányzati 
tagok. Az OTÉF konszenzussal hozza meg döntéseit.
(7) Az  OTÉF titkárságának feladatait a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter hivatali szervezete 
útján látja el.
(8) Az OTÉF ügyrendjét maga határozza meg.”

5. § (1) A Tftv. 9/B. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter)
„b) kidolgozza az  országos fejlesztési és területfejlesztési koncepciót, összehangolja az  országos és térségi 
területfejlesztési koncepciókat és programokat;
c) elősegíti a területi tervek, valamint a területi tervek és az ágazati tervek összhangját;”

 (2) A Tftv. 9/B. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő g)–k) ponttal egészül ki:
(A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter)
„f ) gondoskodik a  területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerről, az  adatszolgáltatás rendjéről és 
a területfejlesztés szakmai követelményeiről;
g) kezeli a területfejlesztési célok megvalósítását közvetlenül szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatot és koordinálja 
a területfejlesztési célok megvalósítását közvetetten szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását;
h) a megyei önkormányzatok, a  fővárosi önkormányzat a megyei jogú városok önkormányzatának egyetértésével, 
valamint a  fővárosi kerületi önkormányzatok többségének egyetértésével kidolgozza a  területi szempontú 
fejlesztéseket tartalmazó operatív programokat, gondoskodik megvalósításukról, érvényesülésük érdekében 
nyomon követi és értékeli azok végrehajtását;
i) javaslatot tesz a  kedvezményezett területfejlesztési-statisztikai kistérségek besorolásának feltételrendszerére és 
besorolására, a településfejlesztésért felelős miniszter közreműködésével;
j) összehangolja a közigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, szakmai irányítást gyakorol 
a területfejlesztés intézményrendszere felett;
k) javaslatot tesz a szabad vállalkozási zónák kijelölésére, működésük szabályozására.”
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6. §  A Tftv. II. Fejezete a következő 9/C. §-sal egészül ki:
„9/C.  § A  településfejlesztésért felelős miniszter feladatkörében javaslatot tesz a  kedvezményezett települések 
besorolásának feltételrendszerére és besorolására a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter 
közreműködésével.”

7. § (1) A Tftv. 11. §-át megelőző alcím címe és 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatai
11. § (1) A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatai:
a) a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása keretében:
aa) az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban – a megyei jogú városok önkormányzatának 
egyetértésével, valamint a  fővárosi kerületi önkormányzatok többségének egyetértésével – kidolgozza és 
határozattal elfogadja a  megyei és a  fővárosi területfejlesztési koncepciót, illetve – a  megyei és a  fővárosi 
területfejlesztési koncepció és a  megyei területrendezési terv figyelembevételével – a  megyei és a  fővárosi 
területfejlesztési programot, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését 
követően,
ab) részt vesz az  országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az  operatív programnak 
kidolgozásában, a megyei jogú városok önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok kötelező bevonásával 
észrevételeik figyelembevétel,
ac) előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét vagy a fővárost érintő ágazati fejlesztési koncepciókat 
és programokat a megyei jogú városok önkormányzata és fővárosi kerületi önkormányzatok kötelező bevonásával, 
észrevételeik figyelembevételével,
ad) előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat,
ae) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről,
af ) részt vesz a  határ menti megyék határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programjainak tervezésében, 
kidolgozásában;
b) a területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében:
ba) nyomon követi és értékeli a  megyei vagy fővárosi területfejlesztési koncepció és a  megyei vagy fővárosi 
területfejlesztési programok végrehajtását,
bb) dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról,
bc) monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a  területi operatív programok 
irányításában, megvalósításuk végrehajtásában,
bd) figyelemmel kíséri az operatív programok megyében vagy a fővárosban jelentkező feladatainak megvalósítását, 
beleértve a  megyehatáron átnyúló és más nemzetközi programok végrehajtását a  megyei jogú városok 
önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével,
be) más megyei önkormányzatokkal és az  államigazgatási szervekkel közösen, monitoring bizottság vagy más 
döntéshozó szerv útján közreműködik a határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programok irányításában, részt vesz 
azok lebonyolításában, végrehajtásában,
bf ) dönt a  Kutatási és Innovációs Alapnak a  miniszter által a  megyei önkormányzat hatáskörébe utalt 
pénzeszközeinek pályázati kiírásairól, illetve felhasználásáról,
bg) a  megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző 
tevékenységet lát el, aminek elősegítése érdekében külön szervezetet hozhat létre vagy megállapodás alapján más 
szervezettel működhet együtt;
c) a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében:
ca) összehangolja illetékességi területén az  államigazgatási szervek, a  települési vagy kerületi önkormányzatok, 
a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit,
cb) területileg összehangolja a  politikai és a  területi szerepéből, továbbá a  nemzetközi és határon átnyúló 
együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok összhangját,
cc) a  települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak 
szerveződését,
cd) szakmai kapacitásával segíti a  területfejlesztési önkormányzati társulások és a  térségi fejlesztési tanácsok 
tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét,
ce) a térségi gazdaságfejlesztő szervezet útján koordinálja a megye területén az ipari parkok és a szabad vállalkozási 
zónák tevékenységét, az  önkormányzatok és a  gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a  megye gazdasági 
szereplőivel együttműködve,
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cf ) vizsgálja és értékeli a megye vagy a főváros társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, 
a  vizsgálatok során felhasznált információkat és a  vizsgálatok eredményeit a  területi információs rendszer 
rendelkezésére bocsátja,
cg) kölcsönös információcserével segíti a  területfejlesztési és területrendezési információs rendszer működését, 
információkat biztosít a területi tervek készítéséhez, valamint fogadja a törvényben szereplő megyei szintre delegált 
feladatok elvégzése érdekében a központi adatbázisok adatait,
ch) a  területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében önkormányzati rendeletet alkot 
a  települési önkormányzatok, a  megye területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek 
által a  megye vagy a  főváros területén uniós, központi vagy helyi önkormányzati költségvetési forrásból 
megvalósítandó fejlesztéseinek koordinációjáról.
(2) Az  (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja szerinti megyei, illetve fővárosi területfejlesztési koncepció és program 
a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően fogadható el. 
Az  állásfoglalást a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter az  állásfoglalást kérő irat beérkezését 
követő 30 napon belül adja ki. Ha e határidőn belül nem történik meg az állásfoglalás kiadása, úgy az állásfoglalást 
egyetértőnek kell tekinteni.”

 (2) A Tftv. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § (1) A megyei önkormányzat területrendezési feladatkörében:
a) a  6.  § d)  pontjában meghatározott tervvel összhangban, az  érintett települési önkormányzatok véleményeinek 
kikérésével elfogadja a  megye területrendezési tervét, amely nem terjed ki a  6.  § d)  pontjában meghatározott 
kiemelt térségek területére,
b) előzetesen véleményezi az országos, valamint a területét érintő területrendezési terveket,
c) a megye területére vagy térségére – a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával, észrevételeik 
figyelembevételével – a 6. § d) pontjával meghatározott tervvel összhangban területrendezési tervet készít,
d) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről,
e) együttműködik a  többi érintett megyei önkormányzattal a  6.  § d)  pontja alá nem tartozó kiemelt térségek 
összehangolt tervezése érdekében,
f ) megküldi az  elfogadott területrendezési terv kihirdetésétől számított 15 napon belül a  terv elfogadásáról szóló 
rendeletet a  rajzi munkarészek vektoros állományaival együtt a  dokumentációk gyűjtésére jogszabályban kijelölt 
szervnek.
(2) A fővárosi önkormányzat területrendezési feladatkörében:
a) közreműködik a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének kidolgozásában és egyeztetésében,
b) előzetesen véleményezi az Országos Területrendezési Tervet és Pest Megye Területrendezési Tervét,
c) véleményezi az operatív programokat a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében, valamint
d) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.
(3) A fővárosi kerületi önkormányzat
a) részt vesz a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének egyeztetésében,
b) előzetesen véleményezi az Országos Területrendezési Tervet és Pest Megye Területrendezési Tervét.”

8. § (1) A Tftv. a 13. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„A megyei önkormányzat vidékfejlesztési és koordinációs feladatai”

 (2) A Tftv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatkörében:
a) dönt a hatáskörébe utalt vidékfejlesztési források felhasználásáról,
b) összehangolja a  vidékfejlesztési stratégiákat és akciókat a  megyei, térségi, határ menti és határon átnyúló 
fejlesztési és területfejlesztési koncepciókkal és programokkal, valamint a megyét érintő területrendezési tervekkel,
c) egyetértési jogkört gyakorol a vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását megelőzően,
d) a vidékfejlesztési források felhasználásával kapcsolatban közreműködői szervezeti feladatokat lát el a  regionális 
fejlesztési ügynökség útján,
e) elláthatja a  helyi akciócsoportok, a  közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti 
feladatait,
f ) a  helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében való 
részvétellel közreműködik azok tevékenységében,
g) összehangolja a  helyi akciócsoportok tevékenységét a  fejlesztéspolitikához és a  területfejlesztéshez 
kapcsolódóan,
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h) külön megállapodás szerint a  vidékfejlesztési akciók végrehajtása során koordinációs és döntéshozatali 
feladatokat lát el,
i) nyomon követi és értékeli a  vidékfejlesztési akciók lebonyolítását és monitoring bizottsági feladatokat lát el 
a programok végrehajtásához kapcsolódóan,
j) ösztönzi a települési önkormányzatok összefogását vidékfejlesztési programok kidolgozására és megvalósítására,
k) a vidékfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátásáról önkormányzati rendeletet alkot.”

 (3) A Tftv. a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A megyei önkormányzat koordinációs feladatkörében együttműködik a települési önkormányzatokkal, 
a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és 
szakmai szervezetekkel.
(2) A  megyei önkormányzat a  11.  § (1)  bekezdés a)  pont aa) és ae)  alpontjában, a  11.  § (1)  bekezdés c)  pont 
ce)  alpontjában, a  12.  § (1)  bekezdés a) és d)  alpontjában meghatározott feladata végrehajtása érdekében 
önkormányzati rendeletet alkot.
(3) A megyei önkormányzat koncepcionálisan összehangolja települései településfejlesztési koncepciója és integrált 
településfejlesztési stratégiája, valamint településrendezési eszközei kidolgozását a megyei területrendezési tervhez 
való illeszkedésük érdekében.
(4) A  megyei önkormányzat előzetesen véleményezi a  megye települései településfejlesztési koncepcióját 
és integrált településfejlesztési stratégiáját, valamint településrendezési eszközeit a  megyei területfejlesztési 
koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük érdekében.
(5) A megyei önkormányzat véleményezi települései településrendezési eszközeit, a megyei területrendezési tervvel 
való összhang megteremtése érdekében.”

9. §  A Tftv. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  megyei önkormányzat és a  térségi fejlesztési tanács az  e  törvényben meghatározott területfejlesztési 
feladataival összefüggésben végzett munkájáról évente tájékoztatja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős 
minisztert, valamint a területrendezési feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős minisztert.”

10. §  A Tftv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  területfejlesztési koncepció és program kidolgozását, a  területrendezési terv készítésében való 
közreműködést és más közös területfejlesztési feladatokat a  Balaton kiemelt üdülőkörzete térségében a  Balaton 
Fejlesztési Tanács látja el. Ennek keretében:
a) vizsgálja és értékeli a  kiemelt térség társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, 
a  vizsgálatok során felhasznált információkat és a  vizsgálatok eredményeit a  területi információs rendszer 
rendelkezésére bocsátja,
b) az  országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban kidolgozza és a  Kormánynak elfogadásra 
benyújtja a  kiemelt térség területfejlesztési koncepcióját, illetve – a  kiemelt térség területrendezési tervének 
figyelembevételével – a kiemelt térség területfejlesztési programját,
c) előzetesen véleményezi az  országos, valamint a  kiemelt térséget érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és 
programokat,
d) figyelemmel kíséri az operatív programok kiemelt térségben jelentkező feladatainak végrehajtását, külön döntés 
alapján közreműködik azok végrehajtásában.”

11. §  A Tftv. 15. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő d) ponttal egészül ki:
(A térségi fejlesztési tanács tagjai:)
„c) a Balaton Fejlesztési Tanács tekintetében: a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter képviselője, 
valamint
d) az ágazati operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek egy-egy képviselője.”

12. § (1) A Tftv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  egy régió területén működő megyei önkormányzatok és a  fővárosi önkormányzata területi operatív 
programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtásában való 
közreműködésre a  régióban nonprofit gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget 
működtetnek. A  gazdasági társaság irányításáról tulajdonjogáról és a  tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról 
a régió területét alkotó megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat megállapodásban döntenek.”
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 (2) A Tftv. 17. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A regionális fejlesztési ügynökség feladatai különösen:
a) közreműködő szervezeti feladatokat lát el a területi operatív programok végrehajtásában és ellenőrzésében,
b) külön megállapodás alapján részt vesz az  ágazati területfejlesztési operatív programok, vagy más programok 
lebonyolításában, szervezi a  programok megvalósítását, részt vesz a  programok pénzügyi finanszírozási 
feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet,
c) közreműködik a megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátásában.”

13. § (1) A Tftv. 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami főépítész)
„a) véleményezi illetékességi területén a  területrendezési terveket és indokolt esetben javaslatot tehet e  tervek 
módosítására,”

 (2) A Tftv. 19. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami főépítész)
„c) nyilatkozik a  megyei területrendezési tervnek az  országos és a  kiemelt térségi tervekkel, továbbá 
a  településrendezési eszközöknek az  országos, a  kiemelt térségi és a  megyei területrendezési tervekkel való 
összhangjáról,”

14. §  A Tftv. IV. fejezete az „A területfejlesztést és a  területrendezést segítő pénzügyi eszközök” alcímet megelőzően 
a következő alcímmel és 19/A. és 19/B. §-sal egészül ki:
„A területfejlesztési és a területrendezési célt közvetlenül és közvetetten szolgáló tervek
19/A. § (1) A területfejlesztést és a területrendezést közvetlenül és közvetetten segítő tervek a következők:
a) országos szintű fejlesztési és területfejlesztési koncepció,
b) országos szintű területrendezési terv,
c) kiemelt térségi szintű területfejlesztési koncepció,
d) kiemelt térségi szintű területrendezési terv,
e) operatív program,
f ) kiemelt térségi szintű területfejlesztési program,
g) megyei és budapesti szintű területfejlesztési koncepció,
h) megyei szintű területrendezési terv,
i) megyei és budapesti szintű területfejlesztési program,
j) térségi fejlesztési tanács által elfogadott területfejlesztési koncepció,
k) térségi fejlesztési tanács által elfogadott területfejlesztési program.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tervek egymásra épülő rendszert alkotnak. A felsorolásban szereplő alacsonyabb szintű 
tervnek meg kell felelnie a felsorolásban szereplő magasabb szintű terv célrendszerének.
19/B. § (1) A területfejlesztési és a területrendezési célt közvetetten szolgáló tervek és kapcsolatuk a területfejlesztési 
és a területrendezési célt közvetlenül szolgáló egyes tervekkel:
a) szakpolitikai stratégia,
b) szakpolitikai program,
c) hálózati fejlesztési terv,
d) települési szintű tervek.
(2) Az országos szintű fejlesztési és területfejlesztési koncepció tartalmazza az egyes szakpolitikai stratégiák hosszú 
és középtávú irányait.
(3) Az  egyes szakpolitikai stratégiák és a  hálózatfejlesztési terv szakpolitikai tartalmat adnak az  országos szintű 
területrendezési terv kidolgozásához.
(4) A települési szintű terveknek meg kell felelnie a megyei szintű területfejlesztési koncepciónak és területrendezési 
tervnek.”

15. §  A Tftv. 23/D. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési tervben nem szereplő, de más rendelkezéseinek 
megfelelő,
a) az energiaellátás biztonságának biztosításához szükséges atomerőműnek nem minősülő erőmű, villamosenergia-
átviteli hálózat távvezeték elemei, nemzetközi és hazai szénhidrogén- és szén-dioxid-szállítóvezeték elemei,
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b) a közlekedési infrastruktúra-hálózat elemei közül a gyorsforgalmi utak, főutak és az országos vasúti törzshálózat 
elemei,
c) az egyedi építmények közül a gyorsforgalmi úton, főúton és vasúti törzshálózaton lévő híd a Dunán és a Tiszán, 
valamint a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók
területi elhelyezése az állami főépítész térségi területfelhasználási engedélye alapján történik.”

16. §  A Tftv. V. Fejezete a következő alcímmel és 25/B. §-sal egészül ki:
„Területfejlesztési tervezési tevékenység
25/B.  § (1) Területfejlesztési terv elkészítésében tervezőként az  a  büntetlen előéletű személy vehet részt, aki 
rendelkezik az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel és 
megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.
(2) Aki az (1) bekezdés szerinti tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a területfejlesztési 
stratégiai tervezési feladatokért felelős miniszter feladatának segítését ellátó minisztériumi háttérintézménynél 
(a  továbbiakban: háttérintézmény) bejelenteni. A  bejelentés tartalmát a  területfejlesztési tervezési jogosultságról 
szóló kormányrendelet tartalmazza.
(3) A  háttérintézmény a  területfejlesztési tervezési tevékenység folytatására jogosult, a  (2)  bekezdés szerinti 
bejelentést tevő személyekről nyilvántartást vezet, amely a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon kívül tartalmazza az érintett személy
a) születési helyét, évét, hónapját, napját és anyja nevét,
b) állampolgárságát,
c) lakóhelyét, székhelyét,
d) elérhetőségét (levelezési cím, telefon-, illetve telefaxszám, elektronikus levelezési cím),
e) szakirányú végzettségét igazoló okirat számát, keltét, kiállító intézmény nevét,
f ) által folytatott területfejlesztési tervezési tevékenység megnevezését, jelét és
g) nyilvántartási számát.
(4) A háttérintézmény által vezetett nyilvántartás a (3) bekezdésben foglalt adatok tekintetében – a (3) bekezdés a), 
c) és d) pontjában foglalt adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(5) A  háttérintézmény a  nyilvántartásában szereplő adatot csak addig kezelheti, amíg a  területfejlesztési tervezési 
tevékenység folytatására jogosult személy gyakorolja tervezési tevékenységét.”

17. § (1) A Tftv. 27. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„b) a  kedvezményezett területfejlesztési-statisztikai kistérségek és települések besorolásának feltételrendszerét és 
besorolását;”

 (2) A Tftv. 27. § (1) bekezdése a következő w) és x) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„w) a  területfejlesztési tervezési tevékenység folytatásának részletes feltételeit, e  tevékenység bejelentésének és 
az  e  tevékenységet folytatók nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, a  bejelentésre és 
a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá az e tevékenységre jogszabályban előírt 
kötelezettségek elmulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket;
x) a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter feladatának segítését ellátó minisztériumi 
háttérintézmény kijelölését.”

 (3) A Tftv. 27. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter, hogy a területrendezésért felelős 
miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg a  megyei önkormányzatok és a  térségi fejlesztési tanácsok 
e törvény alapján ellátott tevékenységéről szóló éves beszámolási, illetve tájékoztatási kötelezettség szabályait.
(4) Felhatalmazást kap a  megyei önkormányzat, hogy önkormányzati rendeletet alkosson a  területfejlesztési és 
vidékfejlesztési koordináció részletes szabályairól.”

 (4) A Tftv. 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter évente, a  tárgyévet követő június 15-éig beszámol 
a  Kormánynak a  megyei önkormányzatok területfejlesztési feladatairól, valamint a  térségi fejlesztési tanácsok 
működéséről.”
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18. §  A Tftv. a következő 29. §-sal egészül ki:
„29.  § (1) A  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter 2014. február 28-ig összehívja az  Országos 
Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum alakuló ülését. Az  Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum 
megalakulása időpontjától jogutódja a megszűnő Országos Területfejlesztési Tanácsnak.
(2) A  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló 2013. évi 
CCXVI.  törvény hatálybalépésekor nonprofit gazdasági társasági formában működő regionális fejlesztési 
ügynökségek a  magyar állam könyveiben 2013. december 31-én szereplő értéken, térítésmentesen a  területileg 
érintett megyei önkormányzatok, illetve Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerülnek.
(3) A magyar államtól – mint átadótól – a regionális fejlesztési ügynökségeket a székhelyük szerint illetékes megyei 
(fővárosi) önkormányzatok veszik át.
(4) A 25/B. § rendelkezéseit a 2014. június 30. napját követően megkezdett területfejlesztési tervezési tevékenységre 
kell alkalmazni.”

19. §  A Tftv.
1. 1.  § (2)  bekezdésében a  „feladatok ellátására” szövegrész helyébe a  „feladatok, valamint a  térségi 

területfejlesztési és területrendezési feladatokat ellátó területi önkormányzatok vidékfejlesztési és 
koordinációs feladatainak ellátására,”

2. 5. § t) pontjában a „visszavonttal” szövegrész helyébe a „visszasorolni kívánt beépítésre szánt területtel,”
3. 9/A. § d) pontjában a „területrendezési és a településrendezési tervek” szövegrész helyébe a „területrendezési 

tervek és a településrendezési eszközök,”
4. 23.  § (4)  bekezdésében a „településrendezési tervek” szövegrész helyébe a „településrendezési eszközök”, 

a „regionális” szövegrész helyébe a „kiemelt térségi”
szöveg lép.

20. §  A Tftv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

21. §  Hatályát veszti a Tftv.
 1. 1. § (3) bekezdése,
 2. 5. § n) pontjában az „amely stratégiai és operatív programokra épül:” szövegrész,
 3. 6. § c) pontjában a „meghatározza a kiemelt térségek körét és” szövegrész,
 4. 6. § e) pontja,
 5. 7. § a) pont ac) alpontja,
 6. 9. § (1) bekezdés e), h), i) és j) pontja,
 7. 9. § (2) bekezdésében az „a 8. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel” szövegrész,
 8. 23/A. §-a,
 9. 23/D. § (3) bekezdésében az „a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében,” és az „az erdőtelepítésre 

alkalmas terület övezetében,” szövegrész,
10. 27. § (4) bekezdése,
11. 28. §-a,
12. 1. mellékletében foglalt táblázat 2724. sora.

22. §  Hatályát veszti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdése.

23. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 12. §, a 15. §, 18. §, a 21. § 8. és 9. pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

24. §  E törvény 14.  §-a a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2013. évi CCXVI. törvényhez

A Tftv. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

2081/1 Balatonvilágos

2013. évi CCXVII. törvény
egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról*

1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény módosítása

1. §  A muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Kultv.) 51. § (2) bekezdés a) pontja a következő ae) alponttal egészül ki:
(Az ágazati irányítás keretében a miniszter
szabályozza:)
„ae) a  muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójával és selejtezésével összefüggő 
kérdéseket,”

2. § (1) A Kultv. 54. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvános könyvtár alapkövetelményei:)
„b) vezetője felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik és könyvtári szakembert alkalmaz,”

 (2) A Kultv. 54. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A nyilvános könyvtár alapkövetelményei:)
„h) elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés.”

 (3) A Kultv. 54. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A nyilvános könyvtárakról a miniszter jegyzéket vezet.
(3) A  nemzeti könyvtár, a  helyi önkormányzatok által fenntartott települési könyvtár, a  megyei könyvtár,  
a 3. számú melléklet szerinti országos szakkönyvtár, továbbá az állami egyetem könyvtára nyilvános könyvtár, amely 
a  fenntartónak az  (1)  bekezdésben foglaltak teljesítésére vonatkozó nyilatkozata, valamint a  nyilvános könyvtárak 
jegyzékének vezetéséről szóló kormányrendeletben meghatározott adatok benyújtásával kerül be a  nyilvános 
könyvtárak jegyzékébe.
(4) A (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó könyvtár fenntartója az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésével, valamint 
az erről szóló nyilatkozat és a jogszabályban meghatározott adatok benyújtásával kérheti a minisztertől a könyvtár 
felvételét a nyilvános könyvtárak jegyzékébe.”

3. §  A Kultv. 55. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A nyilvános könyvtár alapfeladatai:)
„k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.”

4. §  A Kultv. 95/B.  § (9)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a  § a  következő 
(10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A múzeum éves munkatervét
a) a szolgáltatási feladatokkal,
b) a kiállítási tevékenységgel,
c) a gyűjtemények gyarapításával és nyilvántartásával,

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december  9-i ülésnapján fogadta el.
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d) a tudományos kutatással és
e) a műtárgyvédelemmel
kapcsolatos szakmai mutatók alapján készíti el.
(10) Az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervét
a) a szolgáltatási feladatokkal,
b) a gyűjteményfejlesztéssel,
c) a gyűjteményfeltárással,
d) a tudományos kutatással,
e) a rendezvénnyel, kiállítással és
f ) az állományvédelemmel
kapcsolatos szakmai mutatók alapján készíti el.”

5. § (1) A Kultv. 100. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a törvény végrehajtásaként rendeletben szabályozza)
„a) a könyvtári intézet, valamint a közművelődési szakmai szolgáltató szerv vagy szervek kijelölését,”

 (2) A Kultv. 100. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„b) a  múzeum, valamint az  országos szakkönyvtár és a  megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai 
mutatókat,”

 (3) A Kultv. 100. § (3) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„s) a  muzeális intézményben, a  könyvtárban, valamint a  közművelődési intézményben nem közalkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatottak munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételeket,”

 (4) A Kultv. 100. § (3) bekezdés x) és y) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„x) az  országos múzeum, az  országos szakmúzeum, a  nemzeti könyvtár, az  országos szakkönyvtár és az  állami 
egyetem könyvtárának kiemelt feladatait, a  kiemelt feladatok ellátásának rendjét, valamint a  kiemelt feladatok 
végrehajtásával összefüggésben a muzeális intézmények és a nyilvános könyvtárak kötelezettségeit,
y) a muzeális intézmény nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójára és selejtezésére vonatkozó részletes 
szabályokat.”

6. §  A Kultv.
a) 42. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az állam és a települési önkormányzat fenntartásában működő 

múzeum” szövegrész helyébe az „A múzeum”,
b) 51. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „intézményi” szövegrész helyébe az „intézményekben”,
c) 92. § (4) bekezdésében a „múzeumaik” szövegrész helyébe a „muzeális”,
d) 1. számú melléklet o)  pontjában az  „az országos nemzetiségi önkormányzat” szövegrész helyébe az  „a 

nemzetiségi önkormányzat”, valamint
e) 3. számú melléklet b)  pontjában az  „Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár” szövegrész helyébe 

az „Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár”
szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti a Kultv.
a) 37/A. § (4) bekezdés g) pontjában az „az intézmény” szövegrész,
b) 71. § (1) bekezdésében és 72. §-ában a „kultúráért felelős” szövegrész,
c) 100. § (3) bekezdés z) pontja, valamint
d) 1. számú melléklet z) pontja.

2. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

8. §  A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a  továbbiakban: Kötv.) 8.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Magyarország határain belül a  föld felszínén, a  földben, a  vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan 
előkerülő régészeti lelet állami tulajdon, és e törvény erejénél fogva védelem alatt áll.”
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9. §  A Kötv. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kultúráért felelős miniszter jóváhagyása szükséges
a) az állami tulajdonban álló műemlék bármely jogcímen való átruházásához és megterheléséhez,
b) az állami tulajdonban álló műemlék vagyonkezelőjének kijelöléséhez vagy annak megváltoztatásához,
c) vagyonkezelő hiányában az  állami tulajdonban álló műemlék hasznosítására irányuló bármely jogügylethez, 
valamint
d) bármely olyan jogügylethez, amelynek következtében az állam tulajdonjoga megszűnik a műemlék felett.”

10. §  A Kötv. 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„46.  § (1) E  törvény alapján védettnek minősülnek a  muzeális intézményekben, a  levéltárakban, 
a közgyűjteményként működő kép- és hangarchívumokban, valamint a könyvtárakban muzeális dokumentumként 
a (2) bekezdésben meghatározott módon nyilvántartott kulturális javak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti védelem
a) muzeális intézmény esetében az alapleltárban nyilvántartott kulturális javakat,
b) könyvtár esetében az állomány-nyilvántartásban rögzített muzeális dokumentumot,
c) levéltár esetében a levéltári anyagról vezetett törzskönyvben nyilvántartott állományt,
d) a közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum esetében a  közgyűjtemény nyilvántartásában rögzített 
kulturális javakat
illeti meg.”

11. §  A Kötv. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem lehet védetté nyilvánítani
a) az alkotójuk tulajdonában lévő,
b) az országba visszaviteli kötelezettséggel behozott,
c) az Ltv. 33. § (2) bekezdésében meghatározott, valamint
d) a magyar kultúrtörténeti vonatkozással nem rendelkező, a tulajdonos (birtokos) által bizonyítottan 50 évnél nem 
régebben az ország területére került
kulturális javakat.”

12. §  A Kötv. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50. § (1) A hatóság a kulturális javak védettségét megszünteti, ha
a) a védetté nyilvánítás indokai nem állnak fenn,
b) a védett gyűjteményből vagy tárgyegyüttesből kikerült tárgy egyedi jelentősége a védettség fenntartását nem 
indokolja, vagy
c) a tárgy megsemmisült.
(2) A hatóság a kulturális javak védettségét megszüntetheti, ha a tárgy végleges külföldre történő kivitelét nemzeti 
kulturális érdek indokolja. A  védettség megszüntetése tekintetében nemzeti kulturális érdeknek minősül, ha 
a tárgy végleges külföldre történő kivitele közérdekből történik, és a széles körű bemutatást, valamint hozzáférést 
biztosítja.”

13. §  A Kötv. az 53. §-t követően a következő alcímmel és 53/A. §-sal egészül ki:
„Eltűnt kulturális javak felkutatása
53/A.  § (1) Ha a  hatóság hatósági ellenőrzés vagy az  52.  § (2)  bekezdése alapján lefolytatott ellenőrzése 
során megállapítja, hogy a  védetté nyilvánított kulturális javak körébe tartozó tárgy őrzési helye ismeretlen 
(a továbbiakban: eltűnt kulturális javak), az őrzési hely megállapítása érdekében elrendeli annak körözését.
(2) A  hatóság a  körözési eljárás eredményeként megtalált eltűnt kulturális javak őrzési helyét a  73.  § szerinti 
nyilvántartásba veszi.
(3) Ha a körözés elrendelésének oka megszűnt, a hatóság a körözést visszavonja.”

14. §  A Kötv. 55. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A védetté nyilvánított vagy az e törvény alapján védett kulturális javak a hatóság ideiglenes kiviteli engedélyével 
– visszahozatali kötelezettség mellett – vihetők ki az országból.”
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15. §  A Kötv. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. melléklet szerinti kulturális javak – a 47. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó tárgyak kivételével – a hatóság 
engedélye alapján, műtárgykísérő igazolással vihetők ki az országból.”

16. §  A Kötv. az 58. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:
„Nemzeti érdekű nyilvános gyűjtemény
59.  § (1) A  hatóság a  tulajdonos vagy a  tárgyak kezelésére jogosult kérelmére nemzeti érdekű nyilvános 
gyűjteményként nyilvántartásba veszi azt a kiemelkedő tudományos vagy kulturális jelentőségű gyűjteményt vagy 
tárgyegyüttest, amely egyértelmű azonosításra alkalmas képi és leíró nyilvántartással rendelkezik, és legalább egy 
eleme védetté nyilvánított.
(2) A nemzeti érdekű nyilvános gyűjtemény kutatói és látogatói hozzáférését évente legalább 24 napon, naponként 
legalább négy órában biztosítani kell.
(3) A  hatóság a  tulajdonos vagy a  tárgyak kezelésére jogosult kérelmére, vagy ha a  nemzeti érdekű nyilvános 
gyűjtemény már nem felel meg az  (1) vagy (2)  bekezdésben meghatározott feltételeknek, hivatalból törli azt 
nyilvántartásából.
Közérdekű kulturális érték
60.  § (1) A  hatóság a  tulajdonos vagy a  tárgyak kezelésére jogosult kérelmére közérdekű kulturális értékként 
nyilvántartásba veszi azokat a tárgyakat, amelyek
a) rendelkeznek azonosításra alkalmas nyilvántartással, és
b) a nyilvánosság számára – a  tulajdonos (rendelkezésre jogosult) által meghatározott módon – legalább évi  
12 napon, legalább naponként 4 órán keresztül hozzáférhetőek.
(2) A hatóság a tulajdonos vagy a tárgyak kezelésére jogosult kérelmére, vagy ha a közérdekű kulturális érték már 
nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, hivatalból törli azt a nyilvántartásából.”

17. §  A Kötv. 61/D. és 61/E. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„61/D. § (1) A kultúráért felelős miniszter az emlékhelyekkel összefüggésben különösen az alábbi feladatokat látja el:
a) érvényesíti az  emlékhelyekkel kapcsolatos érdekeket az  emlékhelyeket érintő jogszabályok előkészítése során, 
illetve átfogó tervezési programokban;
b) nemzetközi megállapodások keretében együttműködik a határon túli helyszínek esetén az érintett állam felelős 
miniszterével;
c) az  emlékhelyekkel összefüggő feladatok tekintetében a  Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 
(a továbbiakban: Bizottság) felett szakmai irányítói jogkört gyakorol;
d) a nemzeti emlékhely tulajdonosával megállapodást köt a 61/D. § (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott 
állami feladatok ellátására;
e) a Bizottság javaslatára a Bizottság felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben kezdeményezi egyes helyszínek 
nemzeti emlékhellyé nyilvánítását;
f ) a Bizottság javaslatára, a Bizottság felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben kezdeményezi egyes helyszínek 
történelmi emlékhellyé nyilvánítását; valamint
g) a  Nemzeti Örökség Intézete (a  továbbiakban: NÖRI) bevonásával, a  Bizottság felügyeletét ellátó miniszterrel 
egyetértésben évente jelentést készít a  Kormány részére és négyévente beszámol az  Országgyűlés illetékes 
bizottságának az emlékhelyek állapotáról.
(2) A Bizottság ellátja a történelmi emlékhelyekkel és a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos – e törvény szerinti – 
véleményező és javaslattevő feladatokat.
(3) A NÖRI emlékhelyekkel összefüggő feladatai különösen az alábbiak:
a) ellátja az  emlékhellyé nyilvánítás előkészítésével, valamint az  emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív és 
ellenőrzési feladatokat;
b) felméri és folyamatosan figyelemmel kíséri az  emlékhelyek állapotát, továbbá megteszi az  emlékhelyekhez 
fűződő nemzeti érték megőrzéséhez, fenntartásához és bemutatásához szükséges intézkedéseket;
c) a  turizmusért felelős miniszterrel együttműködésben gondoskodik az  emlékhelyek fenntartható használata, 
fejlesztése és bemutatása érdekében tervek, programok, projektek előkészítéséről és megvalósításáról; valamint
d) gondoskodik az  emlékhelyekhez fűződő nemzeti értéket hordozó örökség megismerését, fejlesztését és 
bemutatását elősegítő – köztük oktatási, képzési, ismeretterjesztő – programok kidolgozásáról és végrehajtásáról.
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61/E.  § Kiemelt nemzeti emlékhely esetében a  61/D.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és a  61/D.  § (3)  bekezdés 
b)–d) pontjaiban meghatározott állami feladatokat az Országgyűlés elnökével egyetértésben kell ellátni. E feladatok 
ellátásáról az Országgyűlés elnöke évente beszámol az Országgyűlés Házbizottságának.”

18. §  A Kötv. II. Része a következő 5. Fejezettel egészül ki:
„5. Fejezet
A KIEMELT NEMZETI EMLÉKHELYEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK
61/I.  § (1) A  kiemelt nemzeti emlékhely és annak környezete fenntartható használatának megóvása érdekében 
a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság látja el az e fejezetben meghatározott feladatokat.
(2) A Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság elnöke az Országgyűlés elnöke, tagjai
a) a Bizottság által delegált személy,
b) a kultúráért felelős miniszter által delegált személy,
c) az Országgyűlés kulturális ügyekkel foglalkozó bizottsága által delegált személy, valamint
d) a Házbizottság által jelölt személy.
(3) A  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság felhatalmazhatja a  kiemelt nemzeti emlékhely vagyonkezelőjét, hogy 
nevében, helyette eljárjon. A Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság a működési rendjét egyebekben maga határozza 
meg.
(4) A Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság – feltételek teljesítéséhez is köthető – előzetes hozzájárulása szükséges 
a  kiemelt nemzeti emlékhely területén, valamint az  annak részét képező közterülettel határos ingatlanon végzett 
építési, kereskedelmi, vendéglátási vagy szolgáltatási tevékenységhez, továbbá minden más olyan tevékenységhez, 
amely a kiemelt nemzeti emlékhely nemzeti kulturális értéke megőrzését akadályozza.
(5) A  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság a  (4)  bekezdés szerinti hozzájárulását akkor tagadhatja meg, ha 
a  (4)  bekezdés szerinti tevékenység vagy az  annak megvalósítása során létrejött épület, építmény megjelenését 
tekintve nem illeszkedik a kiemelt nemzeti emlékhely és annak környezete történelmi és műemléki megjelenéséhez, 
egységes arculatához, vagy sérti a  kiemelt nemzeti emlékhely méltóságát, vagy megakadályozza az  országos 
megemlékezések méltó lebonyolítását.
(6) A kiemelt nemzeti emlékhelyet érintő közigazgatási hatósági eljárás során a hatóság engedélyt csak a Kiemelt 
Nemzeti Emlékhely Bizottság előzetes hozzájárulásával adhat ki. Ha a  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság 
a  hozzájárulást megtagadja vagy feltételhez köti, a  hozzájárulást a  bíróság pótolhatja. A  bíróság által pótolt 
hozzájárulás feltételt állapíthat meg. Amennyiben a hozzájárulás pótlását bíróságtól kérték, a közigazgatási eljárást 
a bíróság döntéséig fel kell függeszteni.
(7) A  (4)  bekezdésben meghatározott ingatlanon, valamint a  kiemelt nemzeti emlékhelyhez tartozó közterületen 
bejelentéshez, nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység csak a  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság előzetes 
hozzájárulásával kezdhető meg.
(8) Ha a (4) bekezdés szerinti tevékenység bejelentéshez vagy nyilvántartásba vételhez kötött és a Kiemelt Nemzeti 
Emlékhely Bizottság a hozzájárulást megtagadja vagy feltételhez köti, a hozzájárulást a bíróság pótolhatja. A bíróság 
által pótolt hozzájárulás feltételt állapíthat meg.
61/J.  § (1) A  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság hozzájárulásának megadására vonatkozó kérelmet annak 
elnökéhez kell benyújtani.
(2) A kérelem tartalmazza
a) a kérelmező nevét, lakcímét vagy székhelyét,
b) a tervezni kívánt tevékenység fajtáját,
c) az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, valamint
d) a kérelem tárgyát és annak részletes leírását, beleértve a tervezni kívánt tevékenység időbeli ütemezését.
(3) Ha a  végezni kívánt tevékenység építési tevékenység, akkor a  kérelemhez csatolni kell az  építési-műszaki 
tervdokumentációt is.
(4) Ha a  kérelem nem tartalmazza a  (2) és (3)  bekezdésben foglaltakat, a  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság 
a  kérelmezőt tizenöt napon belül hiánypótlásra hívja fel. Ha a  kérelmező a  hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy 
ismételten hiányosan nyújtja be a  kérelmét, a  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság a  kérelmet érdemi vizsgálat 
nélkül elutasítja.
(5) A Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság a kérelmet annak beérkezésétől számított kilencven napon belül bírálja 
el. E határidő – indokolt esetben – egyszer harminc nappal meghosszabbítható.
(6) Ha a kérelmező a végezni kívánt építési, kereskedelmi, vendéglátói vagy szolgáltatási tevékenységet a Kiemelt 
Nemzeti Emlékhely Bizottság 61/I. § (4) bekezdése szerinti előzetes hozzájárulása nélkül kezdte meg, akkor az ügy 
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eldöntésére hatáskörrel rendelkező hatóság kereskedelmi, szolgáltatási, illetve építési hatósági jogkörében hozott 
határozatával a tevékenységet azonnali hatállyal megtiltja. A hatóság a tiltását csak akkor helyezheti hatályon kívül, 
ha a tevékenységet gyakorolni kívánó a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottságtól a hozzájárulást utólag beszerezte.
(7) A  (6)  bekezdés hatálya alá nem tartozó tevékenység esetében a  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság 
a  bíróságtól kérheti a  jogsértés megállapítását és azt, hogy bíróság kötelezze a  jogsértőt a  jogsértés 
megszüntetésére, valamint az eredeti állapot helyreállítására.
(8) Ha a végezni kívánt tevékenység jellegét, tartalmát vagy ütemezését tekintve a kérelem benyújtását követően 
megváltozik, a kérelmező új kérelmet nyújt be a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottsághoz.
(9) Az  e  fejezetben nem szabályozott kérdésekben a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.
61/K. § Az e fejezetben meghatározottak a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény, valamint 
a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlés vonatkozásában nem alkalmazhatók.”

19. §  A Kötv. II. Része a következő 6. Fejezettel egészül ki:
„6. Fejezet
EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM
61/L.  § Az  Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszíneknek az  Európai Örökség címre vonatkozó európai 
uniós fellépés létrehozásáról szóló, 2011. november 16-i 1194/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozatban 
meghatározott célkitűzésekre és kritériumokra figyelemmel történő nemzeti szintű előzetes kiválasztásáról 
a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.”

20. §  A Kötv. 64. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hatóság a kulturális örökségvédelem körében)
„a) ellátja a Magyarország területén jogellenesen eltulajdonított, valamint a Magyarországról jogtalanul kivitt vagy 
ilyen módon behozott kulturális javak visszakövetelésével, továbbá visszaadásával kapcsolatos teendőket;”

21. §  A Kötv. 71. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kultúráért felelős miniszter szakmai irányítása alatt álló hatóság központi nyilvántartást vezet
a) a védetté nyilvánított kulturális javakról,
b) a kiviteli engedélyekről és igazolásokról,
c) a  Magyarország területén jogellenesen eltulajdonított, valamint a  Magyarországról jogtalanul kivitt vagy ilyen 
módon behozott kulturális javakról,
d) a  jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 2.  § 1.  pontjában 
meghatározott kulturális javakról,
e) a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló tanúsítványokról,
f ) az ideiglenesen védetté nyilvánított kulturális javakról,
g) a nemzeti érdekű nyilvános gyűjteményekről,
h) a közérdekű kulturális értékekről,
i) azokról a kulturális javakról, amelyek védettségét megszüntették,
j) a védetté nyilvánításra javasolt kulturális javakról,
k) a 64. § d) pontja szerint a kulturális javak körébe sorolt kulturális javakról, valamint
l) jogszabályban meghatározott egyéb adatokról.”

22. §  A Kötv. 75. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyintézési határidő:)
„a) ha a  hatóság kulturális javak védetté nyilvánításában vagy védettségének megszüntetésében jár el, három 
hónap;”

23. §  A Kötv. a következő 92/B. §-sal egészül ki:
„92/B.  § E  törvénynek az  egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXVII. törvénnyel 
(a  továbbiakban: Módtv.) megállapított 61/I–61/K.  §-át a  Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”
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24. §  A Kötv. 93. § (1) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:)
„t) állapítsa meg a  kiemelt nemzeti emlékhely nemzeti kulturális értéke megőrzését akadályozó tevékenység 
megelőzésének és az  ellenőrzés rendjét, valamint a  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság hozzájárulása iránti 
kérelem benyújtásának részletes szabályait.”

25. §  A Kötv. a 93. §-t követően a következő alcímmel és 94. §-sal egészül ki:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
94. § Ez a törvény az Európai Örökség címre vonatkozó európai uniós fellépés létrehozásáról szóló, 2011. november 
16-i 1194/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

26. § (1) A Kötv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Kötv. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

27. §  A Kötv.
a) 7.  § 3.  pontjában az  „az országos nemzetiségi önkormányzat” szövegrész helyébe az  „a nemzetiségi 

önkormányzat”,
b) 22. § (5) bekezdésében a „30 napon belül” szövegrész helyébe a „15 napon belül”,
c) 55. § (2) bekezdésében az „A kiviteli engedély” szövegrész helyébe az „Az ideiglenes kiviteli engedély”,
d) 55. § (3) bekezdésében az „a kiviteli engedély” szövegrész helyébe az „az ideiglenes kiviteli engedély”,
e) 55. § (4) bekezdésében a „Kiviteli engedély” szövegrész helyébe az „Az ideiglenes kiviteli engedély”, valamint
f ) 93. § (1) bekezdés e) pontjában az „a Bizottság” szövegrész helyébe az „a Bizottság és a NÖRI”
szöveg lép.

28. §  Hatályát veszti a Kötv.
a) 4. § (1) bekezdésében a „védett” szövegrész,
b) 23/C. § (2) bekezdésben az „annak befejezésétől számított 10 napon belül” szövegrész,
c) 31. § (3) bekezdésében az „a 44. § (1) bekezdésének b) pontja és” szövegrész,
d) 46/A. §-a,
e) 58. §-át követő, a „Végleges kiviteli engedély” alcímmegjelölés,
f ) 60. §-át követő, az „Ideiglenes kiviteli engedély” alcímmegjelölés,
g) 75. § (3) bekezdés b) pontja,
h) 87. §-a, az azt megelőző, a „Kisajátítás örökségvédelmi érdekből” alcímmegjelölés és az azt követő, az „Európai 

jogszabályokhoz közelítés” alcímmegjelölés, valamint
i) 93. § (6) bekezdés c) pontjában a „hatósági” szövegrész.

3. A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 
módosítása

29. §  A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 2. §-a a következő 7. ponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„7. művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincs: védett kulturális javak, valamint a  régészeti 
leletek és a műemlékek műemléki értékkel rendelkező alkotórészei, tartozékai és berendezési tárgyai.”

4. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló  
2008. évi XCIX. törvény módosítása

30. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
(a továbbiakban: Emtv.) 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43.  § A  39–42.  § szabályait alkalmazni kell az  Mt. hatálya alá tartozó, állami vagy önkormányzati fenntartású, 
nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek esetén is azzal, hogy
a) a 39. § (6) bekezdésében közalkalmazotti tanácson üzemi tanácsot kell érteni, valamint
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b) ha az  előadó-művészeti szervezet a  pénzügyi-gazdasági tevékenységét nem a  foglalkoztatottjai által látja 
el, a  40.  § (2)  bekezdésében meghatározott pénzügyi-gazdasági szakképesítésre vonatkozó követelménynek 
a  pénzügyi-gazdasági tevékenységet ténylegesen ellátó szervezet vezetőjének vagy gazdasági vezetőjének kell 
megfelelnie.”

31. §  Az Emtv. 44. § 48. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„48. szakirányú felsőfokú végzettség: a  művészeti képzési területen a  munkakörnek megfelelő alap- vagy 
mesterképzési szakon szerzett oklevéllel tanúsított végzettség és szakképzettség vagy annak megfeleltethető 
korábbi főiskolai vagy egyetemi oklevéllel tanúsított végzettség és szakképzettség, továbbá zene- és táncművészeti 
tevékenység esetében a tanári végzettség, valamint színházművészeti tevékenység esetében a művészetközvetítési 
képzési területen szerzett végzettség, ha nincs a  művészeti munkakörnek megfelelő hazai szakirányú felsőfokú 
képzés, akkor szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni a  munkakör betöltéséhez szükséges szakmában 
szerzett, az  Országos Képzési Jegyzékről szóló miniszteri rendeletben (a  továbbiakban: OKJ) szereplő, szakmai 
végzettséget igazoló bizonyítvánnyal tanúsított szakképesítést, az  OKJ-ben szereplő szakképesítésnek tartalmilag 
megfeleltethető végzettséget, illetve minden korábbi jogszabály alapján szakmai vizsga teljesítésével szerzett 
művészi vagy művészeti munkakör betöltéséhez előírt szakmai végzettséget;”

5. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

32. §  A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a  továbbiakban: Vötv.) 4/A.  §-a a  következő (2a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Ha a (2) bekezdés szerinti hatósági eljárás jelentős számú ügyfelet érint, akkor a hatóságként eljáró kultúráért 
felelős miniszter az ügyféllel hirdetményi úton is kapcsolatot tarthat.”

33. §  A Vötv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § A  kultúráért felelős miniszter a  4.  § (2)  bekezdésében és az  5.  §-ban meghatározott feladatokat a  Kormány 
által az  e  feladatok ellátása céljából létrehozott javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő testület 
közreműködésével látja el, amely
a) a  hatáskörében érintett miniszterek által delegált, kiemelkedő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező 
tagokból,
b) a kulturális, valamint a természetvédelmi feladatokat ellátó központi hivatalok vezetőjéből,
c) a világörökségi gondnokságok 1-1 képviselőjéből,
d) az Országgyűlés illetékes bizottságainak elnökeiből,
e) az ICOMOS – Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsa (International Council on Monuments and 
Sites) Magyar Nemzeti Bizottsága által megbízott személyből,
f ) az IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – Természetvédelmi Világszövetség 
Magyar Nemzeti Bizottsága által megbízott személyből,
g) az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnökéből, valamint
h) az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság főtitkárából
áll.”

34. §  A Vötv. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a  kultúráért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az  e  törvény szerinti 
szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a  szakértői tevékenység bejelentésének és a  szakértők 
nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a  bejelentésre és a  nyilvántartás 
vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a  szakértők igénybevételének eseteit, továbbá a  szakértői 
tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén 
alkalmazandó jogkövetkezményeket.”

35. §  A Vötv. 1. § (2) bekezdésében a „védetté nyilvánított” szövegrész helyébe a „védett” és 13. § (1) bekezdésében a „két 
éven belül” szövegrész helyébe a „3 éven belül” szöveg lép.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 208. szám 84591

6. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

36. §  A körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi  
LXXXVIII. törvény 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A körözési eljárást lefolytató szerv a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 53/A. §-a alapján 
elrendelt dolgok körözésének végrehajtása során
a) az Rtv. 29. §-a, 30. §-a, 32. §-a, 39. §-a és 42. § (1) bekezdése, valamint
b) a 26. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti intézkedést alkalmazhatja.”

7. Záró rendelkezések

37. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 2. § (2) és (3) bekezdése, a 3–15. §, a 17. §, a 19–22. §, a 25–36. §, valamint a 38. § e törvény kihirdetését 

követő 30. napon lép hatályba.
 (3) A 16. § 2014. március 15. napján lép hatályba.
 (4) A 2. § (1) bekezdése 2017. január 1. napján lép hatályba.

38. §  Ez a törvény az Európai Örökség címre vonatkozó európai uniós fellépés létrehozásáról szóló, 2011. november 16-i 
1194/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

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

1. melléklet a 2013. évi CCXVII. törvényhez
„1. melléklet a 2001. évi LXIV. törvényhez

A kiviteliengedély-köteles nem védett kulturális javak

A B

Kategória Meghatározás Együttes feltétel

1. A földből és a víz alól előkerült, a 7. § 19. pontja 
szerinti régészeti leletnek nem minősülő egyéb 
tárgyak.

kor legalább 50 év

forgalmi érték nincs

2. Művészeti, történelmi, illetve vallási 
emlékekből származó, de azok szerves részét 
képező részek és elemek.

kor legalább 50 év

forgalmi érték nincs

3. Bármilyen alapra, bármilyen anyag 
használatával, teljesen kézzel készített képek 
és festmények, amelyek nem tartoznak a 4. és 
az 5. kategóriába, valamint nincsenek alkotójuk 
tulajdonában.

kor legalább 50 év

forgalmi érték legalább 100 000 Ft

4. Bármilyen alapra, vízfesték, guache és pasztell 
használatával, teljesen kézzel készített képek 
és festmények, amelyek nincsenek alkotójuk 
tulajdonában.

kor legalább 50 év

forgalmi érték legalább 50 000 Ft
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5. Az 1., 2. és 4. kategóriába nem tartozó, 
bármilyen alapra, bármilyen anyag 
használatával, teljesen kézzel készített 
mozaikképek és rajzok, amelyek nincsenek 
alkotójuk tulajdonában.

kor legalább 50 év

forgalmi érték legalább 50 000 Ft

6. Eredeti metszetek, nyomatok, szita- 
és kőnyomatok a hozzájuk tartozó 
nyomólemezekkel, valamint eredeti plakátok, 
amelyek nincsenek alkotójuk tulajdonában.

kor legalább 50 év

forgalmi érték legalább 50 000 Ft

7. Az 1. kategóriába nem tartozó eredeti 
szobrok, illetve szoborművek és az eredetivel 
azonos eljárással készült másolataik, amelyek 
nincsenek alkotójuk tulajdonában.

kor legalább 50 év

forgalmi érték legalább 100 000 Ft

8. Fényképek, filmek és negatívjaik, amelyek 
nincsenek alkotójuk tulajdonában.

kor legalább 50 év

forgalmi érték legalább 50 000 Ft

9. Ősnyomtatványok és kéziratok, beleértve 
a kézírásos bejegyzéssel ellátott könyveket, 
a térképeket és zenei partitúrákat egyenként 
vagy gyűjteményes formában, amelyek 
nincsenek alkotójuk tulajdonában.

kor legalább 50 év

forgalmi érték nincs

10. A 9. kategóriába nem tartozó könyvek 
egyenként vagy gyűjteményes formában.

kor 100 év

forgalmi érték legalább 100 000 Ft

11. Nyomtatott térképek. kor 100 év
forgalmi érték legalább 50 000 Ft

12. Iratok, irategyüttesek, valamint irat- és tervtári 
anyagok, kép- és hangarchívumok anyagai, 
bármilyen adathordozón.

kor legalább 50 év

forgalmi érték nincs

13. a) Természettudományos gyűjtemények: 
zoológiai, botanikai, paleontológiai, ásványtani 
vagy anatómiai gyűjtemények, illetve azok 
egyes darabjai;
b) Történeti jellegű gyűjtemények: történelmi, 
néprajzi vagy numizmatikai jelentőségű 
gyűjtemények.

kor nincs

forgalmi érték legalább 100 000 Ft

14. Közlekedési eszközök. kor legalább 50 év

forgalmi érték legalább 100 000 Ft
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15. Az 1–14-ig terjedő kategóriák egyikéhez sem 
tartozó minden egyéb antik darab, különösen:
a) játékok, játékszerek,
b) üvegtárgyak,
c) arany- és ezüstnemű,
d) bútorok,
e) optikai, fotó- és kinematográfiai 
berendezések,
f ) hangszerek,
g) órák és alkatrészeik,
h) fából készített műtárgyak,
i) kerámia,
j) kárpit,
k) szőnyegek,
l) tapéta,
m) fegyverek,
n) numizmatikai tárgyak (érmek, jelvények 
stb.).

kor legalább 50 év

forgalmi érték legalább 100 000 Ft

                ”

2. melléklet a 2013. évi CCXVII. törvényhez
„2. melléket a 2001. évi LXIV. törvényhez

 I.  Kiemelt nemzeti emlékhely
A B

A kiemelt nemzeti emlékhely megnevezése A kiemelt nemzeti emlékhely lehatárolása

 1. Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér A Kossuth Lajos tér 
és az Országház épülete
cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.
a Néprajzi Múzeum épülete
cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.
a Vidékfejlesztési Minisztérium épülete
cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 II.  Nemzeti emlékhely
A B

 A nemzeti emlékhely megnevezése A nemzeti emlékhely lehatárolása

 1. Budapest I. kerület, Várnegyed A várfalon belüli közterületek közül a Szentháromság tér, 
a Dísz tér és a Szent György tér, valamint
a Budai Vár (Királyi Palota) épülete 
cím: 1014 Budapest, Szent György tér 2.
a Sándor-palota épülete
cím: 1014 Budapest, Szent György tér 1.
a Mátyás-templom épülete cím: 
1014 Budapest, Szentháromság tér 2.
a volt József-kaszárnya épülete
cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 9.
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum épülete 
cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4.
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 2. Budapest VIII. kerület, Fiumei úti temető A Fiumei úti temető, kivéve a Nemzeti Sírkert részévé 
nem nyilvánított temetési helyeket
cím: 1086 Budapest, Fiumei út 16.

3. Budapest VIII. kerület, Magyar Nemzeti 
Múzeum

A Magyar Nemzeti Múzeum épülete és a Múzeumkert
cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.

 4. Budapest X. kerület, Rákoskeresztúri 
Újköztemető, 298., 300. és 301. parcella

A parcellák, kivéve a Nemzeti Sírkert részévé nem 
nyilvánított temetési helyeket
cím: 1108 Budapest, Kozma u. 8–10.

 5. Budapest XIV. kerület, Hősök tere A tér közutak által körbefogott területe
cím: 1146 Budapest, Hősök tere

 6. Debrecen, Református Nagytemplom 
és Kollégium

A Református Nagytemplom épülete
cím: 4026 Debrecen, Piac u. 4–6.
a Debreceni Református Kollégium épülete 
cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

 7. Mohácsi Nemzeti Emlékhely cím: 7785 Sátorhely, Törökdomb
 8. Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark cím: 6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.
9. Pannonhalma, Bencés Főapátság cím: 9090 Pannonhalma, Vár 1.

 10. Katonai Emlékpark Pákozd Katonai Emlékpark Pákozd
cím: 8095 Mészeg-hegy

 11. Somogyvár-Kupavár Szent Egyed-bazilika és bencés apátság romjai
cím: 8698 Somogyvár, Kupavár-hegy

 12. Székesfehérvár, Romkert cím: 8000 Székesfehérvár, Koronázó tér
                ”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 77/2013. (XII. 13.) EMMI rendelete
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló  
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 10. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet  
1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 77/2013. (XII. 13.) EMMI rendelethez
„1. számú melléklet a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez

A Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumai
  1. Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma
  2. Folyóirat-kiadás Kollégiuma
  3. Könyvkiadás Kollégiuma
  4. Közgyűjtemények Kollégiuma
  5. Közművelődés és Népművészet Kollégiuma
  6. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
  7. Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma
  8. Színház- és Táncművészet Kollégiuma
  9. Vizuális Művészetek Kollégiuma
10. Zenei Kollégium”

A nemzetgazdasági miniszter 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelete
a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság 
tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes 
minisztereknek, valamint a Miniszterelnökséget vezető Államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya kiterjed
a) a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató 

intézményre,
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b) minőségbiztosítási rendszer keretrendszernek való megfeleltethetőségére irányuló kérelmet benyújtó jogi 
személyre (a továbbiakban: kérelmező),

c) a Nemzeti Munkaügyi Hivatalra (a továbbiakban: NMH),
d) a Felnőttképzési Szakértői Bizottságra (a továbbiakban: FSZB),
e) a felnőttképzési szakértőkre, felnőttképzési programszakértőkre (a továbbiakban: szakértők),
f ) az Fktv. 14. § (2) bekezdése szerinti külső értékelést végző jogi személyre.

2. A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer

2. § (1) A  felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer (a továbbiakban: keretrendszer) létrehozása során 
a felnőttképzést folytató intézmény
a) átfogó minőségpolitikát és ehhez kapcsolódó stratégiát alakít ki képzési tevékenysége minőségének 

biztosítása érdekében;
b) formális belső mechanizmusokat alakít ki képzési programjai indításának jóváhagyására, követésére és 

rendszeres belső értékelésére vonatkozóan;
c) eljárásokat alakít ki az oktatók folyamatos továbbképzésének és minősítésének biztosítására;
d) minden képzési programjához biztosítja az annak megvalósításához szükséges erőforrásokat;
e) gondoskodik képzési tevékenységének hatékonyságát biztosító információk gyűjtéséről, elemzéséről és 

felhasználásáról, és
f ) honlapján rendszeresen közzéteszi a  képzési tevékenységére vonatkozó naprakész, objektív mennyiségi és 

minőségi információkat.
 (2) A  felnőttképzést folytató intézmény a keretrendszer alábbiakban felsorolt alapelveinek érvényesítésével biztosítja, 

hogy minőségbiztosítási rendszere
a) tükrözze azt, hogy irányítási folyamatainak középpontjában a képzés minőségének növelése áll,
b) a képzés feltételeinek folyamatos fejlesztésére irányul,
c) önértékelésre épüljön,
d) a  személyi feltételek folyamatos fejlesztésére irányuló szemléletet tükrözzön és segítse elő az  oktatók 

továbbképzését és önképzését a képzés minőségének javítása érdekében,
e) járuljon hozzá ahhoz, hogy az intézmény képzési tevékenységével kapcsolatos változtatások, a szolgáltatások 

minőségének javítása adatokon és visszajelzéseken alapuljon,
f ) a képzési tevékenység külső és belső résztvevőinek bevonására épüljön, és
g) legyen összhangban az intézmény méretével és képzéseinek összetettségével.

 (3) A  felnőttképzést folytató intézmény minőségbiztosítási rendszere a  keretrendszer alábbiakban felsorolt tartalmi 
elemeiből áll:
a) a minőségpolitikára vonatkozó dokumentum, mely tartalmazza

aa) a minőségre vonatkozó intézményi stratégiát,
ab) az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelősségét,
ac) a képzésben résztvevők bevonásának módját a minőségbiztosítás megvalósításába,
ad) a minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módját;

b) a képzési programokkal kapcsolatos minőségbiztosítási dokumentum, mely tartalmazza
ba) a képzési programok és tananyagok tervezésével és tartalmi felülvizsgálatával kapcsolatos eljárást,
bb) a  képzési programok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, pénzügyi források 

biztosítására vonatkozó eljárást,
bc) a  képzésben résztvevő felnőttek előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kisérésére 

vonatkozó módszereket,
bd) a munkáltatók és a munkaerőpiac egyéb szervezetei képzési programokkal kapcsolatos véleménye 

visszacsatolására vonatkozó eljárást,
be) a képzési programok nyilvánosságával kapcsolatos eljárást;

c) az  oktatók felkészültségével, oktatói kompetenciáik folyamatos fejlesztésével kapcsolatos dokumentum, 
mely tartalmazza
ca) az oktatók alkalmazásával kapcsolatos követelményeket és eljárást,
cb) az oktatók kompetenciáinak fejlesztésével kapcsolatos módszereket,
cc) az oktatók teljesítményével kapcsolatos visszacsatolásra vonatkozó eljárást;
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d) az intézmény információs rendszere, mely kiterjed
da) a  képzésben résztvevő felnőttek tanulási eredményeivel kapcsolatos adatok gyűjtésére és 

elemzésére,
db) a  képzésben résztvevő felnőttek elégedettség-mérésével kapcsolatos adatok gyűjtésére és 

elemzésére,
dc) az oktatói teljesítményekkel kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére,
dd) az  intézmény rendelkezésére álló erőforrások hatékonyságával kapcsolatos adatok gyűjtésére és 

elemzésére,
de) a  képzésekkel megszerzett kompetenciák munkaerő-piaci hasznosulásával kapcsolatos adatok 

gyűjtésére és elemzésére,
df ) az intézmény tevékenységével összefüggő információ nyilvánosságával összefüggő eljárásra;

e) a panaszok kezeléséről szóló dokumentum, mely tartalmazza a panaszok kivizsgálásának és kezelésének módját,
f ) az  intézmény minőségbiztosítási rendszerének működtetése során keletkezett eltérések kiküszöbölésére 

irányuló helyesbítő, és ismételt előfordulásuk megakadályozására irányuló megelőző tevékenységek menetét 
tartalmazó dokumentum, és

g) az intézmény tevékenységének önértékelésére vonatkozó eljárást tartalmazó dokumentum.
 (4) A felnőttképzést folytató intézmény önértékelésének gyakoriságáról maga dönt.

3. § (1) A felnőttképzést folytató intézmény a minőségbiztosítási rendszerében a 2. § (3) bekezdés b) pont ba) és bb), bd) és 
be) alpontjában, c) pont ca) és cc) alpontjában, d) pont df ) alpontjában és g) pontjában foglalt tartalmi elemekhez 
tartozó minőségi jellemzőket (indikátorokat) az alábbiak szerint határozza meg:
a) a minőségi jellemző legyen alkalmas a tartalmi elem eredményének, eredményeinek kifejezésére, és
b) a  minőségi jellemzőhöz az  érintett tartalmi elemmel elérni kívánt célérték, célértékek hozzárendelése 

szükséges a  felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és 
követelményrendszerre, a  felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint 
a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) 
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglalt minőségcélok figyelembevételével.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerint meghatározott minőségi jellemzőhöz rendelt célérték nem teljesülése esetén 
a felnőttképzést folytató intézmény feltárja az okokat, és a 2. § (3) bekezdés f ) pontjában meghatározott helyesbítő 
tevékenységet végez, amely a  kitűzött célérték teljesítéséhez szükséges lépéseket tartalmazza, vagy a  célérték 
– következő időszakra vonatkozó – indokolt módosítását valósítja meg.

4. § (1) Minőségbiztosítási rendszer keretrendszernek való megfeleltethetőségére irányuló kérelem (a továbbiakban: 
kérelem) az  FSZB-hez nyújtható be kizárólag elektronikus úton. A  kérelem az  FSZB honlapján erre a  célra 
rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. Kérelmet a  minőségbiztosítási rendszer kidolgozója, 
tulajdonosa vagy annak alkalmazását tanúsító jogi személy nyújthat be. A  kérelmező a  kérelemhez mellékeli 
a minőségbiztosítási rendszer leírását.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza a kérelmező
a) nevét,
b) székhelyét,
c) képviselőjének nevét,
d) elektronikus elérhetőségét,
e) által benyújtott minőségbiztosítási rendszer keretrendszernek való megfeleltethetőségére irányuló indoklást 

és
f ) (3) bekezdés szerinti nyilatkozatát.

 (3) A  kérelmező az  (1)  bekezdés szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a  szakképzésért 
és felnőttképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghozott, a  minőségbiztosítási rendszer 
alkalmazására vonatkozó döntést követően hozzájárul-e a  keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási 
rendszerének az NMH honlapján történő közzétételéhez.

5. § (1) Az FSZB megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e az alábbiaknak:
a) a benyújtott minőségbiztosítási rendszer tükrözi-e a 2. § (2) bekezdésében megjelölt alapelveket,
b) a  benyújtott minőségbiztosítási rendszerben meghatározott dokumentumok tartalma megfelel-e 

a 2. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi elemeknek,
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c) a  benyújtott minőségbiztosítási rendszer – a  3.  § (1)  bekezdésben foglaltak szerint – meghatározza-e 
a tartalmi elemekhez tartozó minőségi jellemzőket.

 (2) Az  FSZB a  kérelem beérkezését követő harminc napon belül megvizsgálja a  minőségbiztosítási rendszer 
keretrendszernek való megfeleltethetőségét. Ha megállapítja, hogy a  minőségbiztosítási rendszer annak 
hiányosságai miatt a keretrendszernek nem feleltethető meg, a kérelmezőt – a hiányosságok megjelölésével, azok 
tizenöt napon belül történő teljesítésének lehetőségével – felhívja a minőségbiztosítási rendszer kiigazítására.

 (3) Az  FSZB az  (2)  bekezdésben foglalt vizsgálatot követően dönt a  miniszternek javasolható, a  keretrendszernek 
megfelelő minőségbiztosítási rendszerekről. A  keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszerek közül 
kiválasztja a  felnőttképzési tevékenységet folytató intézményeknél alkalmazható minőségbiztosítási rendszereket, 
és az erre vonatkozó, indoklással ellátott javaslatot – ideértve a keretrendszer alkalmazására vonatkozó gyakorlati, 
és az  összeférhetetlenségi szabályokat is – minden év március 31-ig, július 31-ig és november 30-ig megküldi 
a  miniszternek. Az  FSZB a  keretrendszernek nem megfeleltethető minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó 
döntéséről – azt követő öt napon belül – értesíti a kérelmezőt.

 (4) A  miniszter az  FSZB (3)  bekezdésben foglalt javaslatáról – annak megküldésétől számított – harminc napon belül 
dönt. A miniszter döntéséről – az NMH útján – értesíti a kérelmezőt.

 (5) Az  NMH a  miniszter (4)  bekezdés szerinti döntéséről szóló értesítést követő öt napon belül – a  kérelmező 
hozzájáruló nyilatkozata esetén – honlapján nyilvánosságra hozza a keretrendszernek megfelelő és a felnőttképzési 
tevékenységet folytató intézményekben alkalmazható minőségbiztosítási rendszert.

3. A Felnőttképzési Szakértői Bizottság feladatai, működése és tagjai

6. § (1) Az FSZB – a szakértők tevékenységével összefüggésben – az NMH felkérésére
a) a szakértők ellenőrzési feladatainak ellátásával kapcsolatban

aa) ajánlásokat, javaslatokat dolgoz ki,
ab) elemzéseket végez, és
ac) útmutatót készít,

b) a szakértők képzésével és továbbképzésével kapcsolatban
ba) évente javaslatot tesz a képzés, továbbképzés rendszerére és tartalmára, és
bb) szervezi a szakértői továbbképzéseket,

c) a szakértőkkel szemben támasztott szakmai követelményeket és szakértői minősítési rendszert dolgoz ki,
d) a  felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, 

a  felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a  felnőttképzést folytató 
intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 
6.  § (1)  bekezdésében, valamint 25.  § (4)  bekezdésében foglaltak szerint javaslatot tesz az  NMH részére 
a  felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásban, valamint a  felnőttképzést 
folytató intézmények ellenőrzése során kirendelésre kerülő szakértők személyére, és

e) véleményt készít az NMH részére a nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételére irányuló eljáráshoz 
szükséges, az Fktv. 19. § (2) bekezdés szerinti vizsgálat céljából.

 (2) Az FSZB döntéseit testületi ülésen hozza. Üléseit – az NMH előzetes egyetértésével – az elnök hívja össze.
 (3) Az FSZB ülése határozatképes, ha azon tagjainak legalább kétharmada jelen van, döntését a  jelenlévő tagok több 

mint felének szavazatával hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 (4) Az  FSZB 5.  § (3)  bekezdés szerinti döntésében szavazati joggal nem vehet részt az  a  tag, aki a  kérelmezővel 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, vagy a kérelmező szervezetnek, illetve a szervezet jogi személyiséggel 
rendelkező szervezeti egységének vezető tisztségviselője, a kérelmező alapítvány kezelő szervének, szervezetének 
tagja, tisztségviselője, a  kérelmező egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, a  kérelmező gazdasági 
társaságnak bármilyen arányban tulajdonosa.

 (5) Az FSZB ülésén a miniszter által megbízott személy tanácskozási joggal részt vehet.

7. § (1) Az FSZB tagjainak megbízatása megszűnik
a) a megbízási időtartam elteltével,
b) lemondással,
c) a tag halálával,
d) felmentéssel vagy
e) a felnőttképzési szakértői vagy a felnőttképzési programszakértői nyilvántartásból való törléssel.
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 (2) Az  FSZB tagjának felmentésére akkor kerülhet sor, ha a  tag az  egészségi állapota miatt, vagy más okból 
a feladatának ellátására tartósan alkalmatlanná vált.

 (3) Az FSZB tagjának felmentését az elnök, az FSZB elnökének felmentését az NMH főigazgatója a felmentés indokának 
megjelölésével kezdeményezi a miniszternél.

 (4) Az FSZB tagja lemondását írásban közli a miniszterrel. Az új tagot a miniszter a  lemondást követő harminc napon 
belül nevezi ki.

 (5) Az  FSZB tagja megbízatásának (1)  bekezdés b)–e)  pontjában foglalt megszűnése esetén az  új tag megbízatása 
a kinevezés négyéves időtartamából még hátralevő időtartamra szól.

8. § (1) Az FSZB ügyrendjét – a miniszter jóváhagyásával – maga állapítja meg.
 (2) Az FSZB elnöke feladatkörében képviseli a testületet.
 (3) Az  FSZB elnöke és tagjai díjazásban részesülnek, melynek mértéke ülésenként az  elnök esetében a  kötelező 

legkisebb munkabér összege, a tagok esetében a kötelező legkisebb munkabér összegének ötven százaléka.

9. §  A képzési programnak az Fktv. 10. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti előzetes minősítéséért a felnőttképzési 
szakértő vagy a  felnőttképzési programszakértő által felszámított díj legmagasabb összege hatvanezer forintnál 
nem lehet magasabb.

10. § (1) Az Fktv. 14. § (2) bekezdésében előírt külső értékelés során az értékelést végző azt vizsgálja, hogy a felnőttképzést 
folytató intézmény a  minőségbiztosítási rendszerében foglaltaknak megfelelően végzi-e a  tevékenységét. A  külső 
értékelésről az  értékelést végző aláírt véleményt ad át az  intézménynek, valamint véleményét elektronikus úton 
megküldi az NMH részére. A vélemény kötelező tartalmi elemeit az FSZB meghatározza.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti külső értékelésnél felszámítható díj legmagasabb összegét a miniszter – az FSZB javaslata 
alapján – minden év március 31-ig közleményben állapítja meg.

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

12. § (1) E  rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelete
a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási 
rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28.  § (2)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján – az  egyes 
minisztereknek, valamint a Miniszterelnökséget vezető Államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya kiterjed
a) a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a  továbbiakban: Fktv.) 1.  § (1)  bekezdés c)  pontjában 

meghatározott jogalanyra,
b) az Fktv. 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti felnőttképzési szakértőkre, felnőttképzési programszakértőkre,
c) az Fktv. 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti Magyar Kereskedelmi és Iparkamarára (a továbbiakban: kamara),
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d) az Fktv. 18. § (2) bekezdés szerinti bizottságra (a továbbiakban: bizottság),
e) az Fktv. 18. § (4) bekezdésben meghatározott jogalanyra (a továbbiakban: javaslatot benyújtó).

2. A szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének, nyilvántartása módosításának  
és a nyilvántartásból való törlésének követelményei

2. § (1) A  bizottság a  szakmai programkövetelményre vonatkozó javaslatnak (a  továbbiakban: javaslat) az  Fktv. 18.  § 
(2) bekezdés szerinti nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételéről dönt, ha a javaslatban
a) a szakmai programkövetelmény megnevezése

aa) tartalmazza a megszerezhető szakmai végzettség megnevezését,
ab) megfelel a  tisztességes tájékoztatás követelményeinek, nem megtévesztő és alkalmas a  képzéssel 

megszerezhető kompetenciák alapján a legjellemzőbb tevékenység, munkaterület azonosítására,
ac) összhangban van a  szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység, munkaterület 

leírásával,
ad) segíti a  munkaadót a  szakmai végzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök 

beazonosításában, és
ae) a  munkavállaló tájékoztatását szolgálja a  szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia 

tartalmára és hasznosítására vonatkozóan,
b) a képzés megkezdéséhez megjelölt bemeneti kompetenciák

ba) szükségesek a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia elsajátításához,
bb) csak azokat a feltételeket tartalmazzák, amelyek a képzés megkezdéséhez minimálisan szükségesek, 

és
bc) a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelnek,

c) a  szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület leírása egyértelműen 
meghatározott és a  szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia a  tevékenység végzéséhez vagy 
a munkaterületen szükséges,

d) meghatározott szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzés minimális és maximális óraszáma
da) megfelelő időt biztosít a  megjelölt munkatevékenység ellátásához szükséges kompetencia 

elsajátítására,
db) a  javaslat modulrendszerű felépítése esetén modulonként tartalmazza a  minimális és maximális 

óraszámot, és
dc) úgy került meghatározásra, hogy a  maximális óraszám nem haladja meg a  minimális óraszám 

kétszeresét,
e) a szakmai követelmények leírása megfelel az alábbiaknak:

ea) a  szakmai végzettséggel megszerezhető kompetenciákkal a  tevékenység, munkaterületi feladat 
elvégezhető vagy magasabb szinten gyakorolható,

eb) a  legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat 
leíró szakmai ismereteket, készségeket és személyes kompetenciákat, társas kompetenciákat és 
módszerkompetenciákat a javaslat tartalmazza,

ec) a  szakmai követelmények leírása – modulrendszerű felépítés esetén – modulonként szerepel 
a javaslatban, és

ed) tartalmazza annak bemutatását és indoklását, hogy a tervezett képzésre mely társadalmi-gazdasági 
területeken van szükség,

f ) az elméleti és gyakorlati képzési idő aránya a szakmai végzettség jellegéhez igazodóan
fa) összhangban van a  szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia elsajátításának képzési 

forma szerint meghatározott időszükségletével, és
fb) modulrendszerű felépítés esetén modulonként került meghatározásra,

g) feltüntetésre kerül a szakmai végzettség, és
h) a  szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeként a  képzés felnőttképzési 

szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel és a felnőttképzést folytató intézmény 
által szervezett szakmai záró beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) sikeres teljesítése került megjelölésre.

 (2) A javaslatban szereplő, a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek megfelelőek, ha
a) iskolai előképzettségként az alábbi végzettségek valamelyikét tartalmazzák:

aa) iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb,
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ab) nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség,
ac) befejezett tizedik évfolyam,
ad) szakiskolai középfokú végzettség,
ae) speciális szakiskolában megszerzett szakképesítés,
af ) szakmunkásképző iskolában megszerzett szakképesítés,
ag) szakközépiskola befejező tizenkettedik évfolyamának sikeres elvégzését tanúsító középfokú 

végzettség,
ah) gimnázium befejező tizenkettedik évfolyamának sikeres elvégzését tanúsító középfokú végzettség,
ai) szakközépiskolai szakmai érettségi végzettség,
aj) gimnáziumi érettségi végzettség,
ak) technikumi végzettség,
al) felsőoktatási intézményben megszerzett felsőfokú végzettségi szintet bizonyító oklevél,

b) szakmai előképzettségként – ha szakmai előképzettség szükséges – az  alábbi végzettségek valamelyikét 
tartalmazzák:
ba) az Fktv. szerinti egyéb szakmai képzéssel szerzett szakmai végzettség,
bb) a  javaslatban szereplő, az  Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési 
Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti szakképesítés,

bc) a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító 
felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettség,

c) az egészségügyi alkalmassági követelményt – a tevékenység végzése feltételének előírásaként – jogszabály 
tartalmazza,

d) a gyakorlati idő előírását a megszerezhető kompetencia indokolja, és
e) egyéb feltételek előírását a megszerezhető kompetencia indokolja.

 (3) A  javaslatnak az  OKJ-ban szereplő szakmacsoportot az  (1)  bekezdés a)–c) és e) és g)  pontjában foglaltak 
figyelembe vételével kell megjelölnie. A  szakmai programkövetelmény nyilvántartásba vételekor kizárólag egy 
szakmacsoportba sorolható.

 (4) Modulrendszerű felépítés esetén a  javaslatba beépíthető a  nyilvántartásban szereplő modulrendszerű 
szakmai programkövetelmény modulja, valamint a  nyilvántartásban szereplő, nem modulrendszerű szakmai 
programkövetelménynek az Fktv. 18. § (4) bekezdés d)–f ) pontjában foglalt adatai.

 (5) A bizottság döntése alapján nem kerül nyilvántartásba az a javaslat,
a) amely – a  4.  § (3)  bekezdés c)  pont alapján biztosított hiánypótlást követően – nem felel meg  

az (1)–(4) bekezdésben foglalt követelményeknek,
b) amelynek megnevezése megegyezik a nyilvántartásban szereplő szakmai programkövetelmény vagy az OKJ 

szerinti szakképesítés megnevezésével,
c) amely, vagy amelynek valamely modulja megtalálható az  állam által elismert szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól szóló kormányrendeletben,
d) melyben szereplő szakmai kompetenciák legalább hatvan százaléka megtalálható az  állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendeletben szereplő valamely szakmai 
követelménymodulban, kivéve, ha a  javaslatban szereplő szakmai kompetencia az  állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendeletben megtalálható szakmai 
kompetencia magasabb szintű elsajátítására vagy speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek 
kialakítására irányul, vagy

e) melyben szereplő szakmai kompetenciák legalább hatvan százaléka megtalálható a nemzeti felsőoktatásról 
szóló törvény szerinti felsőoktatási szakképzés kompetencia moduljaiban.

3. § (1) A bizottság a programkövetelményt módosítja, ha
a) a módosítási javaslat az Fktv. 18. § (4) bekezdés c)–d) és f ) pontjában foglaltakra irányul, és összhangban van 

a 2. § (1) bekezdése szerinti rendelkezésekkel, vagy
b) jogszabályi változás következtében módosul a  szakmai programkövetelmény azonosító számában szereplő 

OKJ szerinti szakmacsoport megjelölése.
 (2) A bizottság az (1) bekezdés a) pont szerinti eljárást felnőttképzési programszakértő igénybevételével folytatja le.
 (3) A  bizottság a  szakmai programkövetelményt a  nyilvántartásból törli, ha a  szakmai programkövetelmény szakmai 

kompetenciái beépítésre kerültek az  állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 
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szóló kormányrendelet valamely követelménymoduljába vagy a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti 
felsőoktatási szakképzés valamely kompetencia moduljába.

3. Eljárási szabályok és a bizottság működésével kapcsolatos rendelkezések

4. § (1) A  javaslat kizárólag elektronikus úton nyújtható be a  kamara honlapján erre a  célra rendszeresített elektronikus 
űrlap kitöltésével.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti javaslat – az Fktv.-ben foglaltakon túl – tartalmazza
a) a javaslatot benyújtó

aa) nevét, vagy a cég nevét,
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) jogi személy esetén a szervezeti képviselő nevét, és
ae) elérhetőségét, és

b) a javaslatnak a 2. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő indoklását.
 (3) A  bizottság a  javaslat benyújtását követő harminc napon belül felnőttképzési programszakértő igénybevételével 

megvizsgálja, hogy az  megfelel-e a  2.  § (1)–(5)  bekezdésében foglalt követelményeknek. Ha megállapítja, hogy 
a javaslat
a) megfelel a 2. § (1)–(5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a javaslatot nyilvántartásba veszi,
b) a  2.  § (5)  bekezdés b)–e)  pontjaiban foglaltak miatt nem vehető nyilvántartásba, a  javaslat nyilvántartásba 

vételét – az indok megjelölésével – elutasítja,
c) a 2. § (1)–(2) és (4) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a  javaslatot benyújtót a megállapított 

hiányosságok tíz napon belül történő pótlására szólítja fel, melynek teljesítése esetén a  javaslat 
nyilvántartásba vételéről dönt, vagy a  hiánypótlás nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a  javaslat 
nyilvántartásba vételét – az indok megjelölésével – elutasítja, vagy

d) nem felel meg a  2.  § (3)  bekezdésben foglaltaknak, a  bizottság meghatározza a  javaslat OKJ-ban szereplő 
szakmacsoportba történő, rendeletnek megfelelő besorolását.

 (4) A  bizottság a  (3)  bekezdésben meghatározott eljárási határidőt egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal 
meghosszabbíthatja. Az  eljárási határidőbe nem számít be a  hiánypótlásra irányuló felhívástól annak teljesítéséig 
terjedő idő.

 (5) A  nyilvántartás módosítására irányuló javaslatot az  1.  § e)  pontban meghatározott jogalany nyújthatja be 
az (1) bekezdés szerint. A javaslat tartalmazza
a) a javaslatot benyújtó

aa) nevét vagy a cég nevét,
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) jogi személy esetén a szervezeti képviselő nevét, és
ae) elérhetőségét,

b) a módosítani kívánt szakmai programkövetelmény azonosító számát, és
c) a javaslatnak a 3. § (1) bekezdés a) pontban foglaltaknak megfelelő indoklását.

 (6) A  bizottságnak a  nyilvántartás módosítására irányuló eljárása során a  (3)–(4)  bekezdésben foglaltakat – a  3.  § 
(1) bekezdés a) pont szerinti eltéréssel – kell értelemszerűen alkalmaznia.

 (7) A kamara a bizottság (3) és (6) bekezdése szerinti döntéséről öt napon belül – elektronikus úton – értesíti a javaslatot 
benyújtót.

5. § (1) A  bizottság felnőttképzési programszakértő igénybevételével minden év november 30-ig felülvizsgálja 
a nyilvántartásban szereplő szakmai programkövetelményeket és a felülvizsgálatot követő tíz napon belül
a) a 3. § (1) bekezdés b) pontban foglalt esetben a nyilvántartást módosítja,
b) a 3. § (3) bekezdésben foglalt esetben a szakmai programkövetelményt a nyilvántartásból törli.

 (2) A  kamara a  Nemzeti Munkaügyi Hivatalt az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásból való törlésről öt napon belül 
értesíti.
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4. A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum tartalma és formája, a szakmai záró 
beszámolóval összefüggő rendelkezések

6. § (1) Az  Fktv. szerinti felnőttképzést folytató intézmény az  Fktv. 1.  § (2)  bekezdés b)  pontja vagy (3)  bekezdése szerinti 
képzés befejezését követően, a szakmai végzettség megszerzésének igazolására a képzés követelményeit teljesítő 
részére tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány tartalmát és formáját az 1. melléklet határozza meg.

 (2) A  felnőttképzést folytató intézmény az  (1)  bekezdés szerinti tanúsítványt évente újrakezdődő sorszámozással, 
a tárgyév megjelölésével látja el.

7. § (1) A  szakmai végzettség megszerzésének feltétele a  beszámoló sikeres teljesítése. A  beszámoló követelményeit 
a felnőttképzést folytató intézmény a képzési programban határozza meg.

 (2) A  beszámoló követelményeiben az  elméleti ismereteknek és a  gyakorlati készségeknek olyan arányban kell 
megjelennie, amely megfelel az elméleti és gyakorlati képzési idő arányának.

 (3) A beszámoló „megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítésű lehet.
 (4) A  „nem megfelelt” minősítésű beszámoló a  felnőttképzést folytató intézménynél vagy annak jogutódjánál 

megismételhető.

5. Záró rendelkezés

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

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelethez

7 
 

 
                                                                    
                                                                                                       Száma: ……/…….év 

TANÚSÍTVÁNY 
……………………………………………………  

részére, 
 

(anyja születési neve: …………………………….. születési helye: …………………., 
ideje: …… év, ………….hó, ……nap) 

 
 

aki a .............szám alatt 
nyilvántartott…………………………………………..felnőttképzést folytató 

intézményben 
 

a ………azonosító szám alatt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
nyilvántartásában szereplő, 

…………………………………………………………………….megnevezésű 
felnőttképzési szakmai programkövetelmény alapján szervezett, 

 
…………………………………….megnevezésű szakmai képzésen részt vett, 

és a szakmai képzés követelményeit sikeresen teljesítette. 
 

A tanúsítvány a ……………………………………………..….megnevezésű 
szakmai végzettség megszerzését igazolja. 

A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható szakmai tevékenység, 
munkaterület:……………………………………. 

Kelt: …………………………., 20.….év,……….hó, …….napján 
 

ph. 
 

                                                                                     …………………………………. 
                                                                           a felnőttképzést folytató intézmény vezetője 
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A vidékfejlesztési miniszter 117/2013. (XII. 13.) VM rendelete
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatalának járási földhivatalai illetékességi területeinek 
változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló  
149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (3b) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 94. § a) és f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

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

2. §  Az R. a következő 29. §-sal egészül ki:
„29. § E rendelet 1. mellékletének a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatalának járási földhivatalai 
illetékességi területeinek változásával összefüggésben a  járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről 
szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról szóló 117/2013. (XII. 13.) VM rendelettel (a továbbiakban: 
Mr8. rendelet) megállapított 8. pont 8.4. és 8.6. alpontját a 2013. december 16-án folyamatban lévő eljárásokban is 
alkalmazni kell.”

3. §  Az R. a következő 30. §-sal egészül ki:
„30.  § E  rendelet 1.  mellékletének az  Mr8. rendelettel megállapított 8.  pont 8.1–8.3. és 8.5.  alpontját 
a 2013. december 17-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. december 16-án lép hatályba.
 (2) A 3. §, valamint az 1. melléklet 2. pontja 2013. december 17-én lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 117/2013. (XII. 13.) VM rendelethez

 1. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.4. és 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8.4. Kapuvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kapuvár)
Babót
Beled
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Répceszemere
Szárföld
Vadosfa
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Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd

8.6. Soproni Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sopron)
Agyagosszergény
Ágfalva
Csapod
Csáfordjánosfa
Csér
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövő
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira”

 2. Az R. 1. melléklete 8. pont 8.1–8.3. és 8.5. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8.1. Csornai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Csorna)
Acsalag
Barbacs
Bágyogszovát
Bodonhely
Bogyoszló
Bősárkány
Cakóháza
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Csorna
Dör
Egyed
Farád
Jobaháza
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza

8.2. Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Győr)
Abda
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Bezi
Bőny
Börcs
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Écs
Fehértó
Fenyőfő
Gönyű
Győr
Győrasszonyfa
Győrladamér
Győrság
Győrsövényház
Győrújbarát
Győrújfalu
Győrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbajcs
Koroncó
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Kunsziget
Lázi
Mezőörs
Mosonszentmiklós
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Ravazd
Rábapatona
Rétalap
Románd
Sikátor
Sokorópátka
Tarjánpuszta
Táp
Tápszentmiklós
Tényő
Töltéstava
Vámosszabadi
Veszprémvarsány
Vének

8.3. Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala Téti Kirendeltsége (székhelye: Tét)
Árpás
Csikvánd
Felpéc
Gyarmat
Gyömöre
Győrszemere
Kisbabot
Mérges
Mórichida
Rábacsécsény
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Szerecseny
Tét

8.5. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mosonmagyaróvár)
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdő
Halászi
Hegyeshalom
Hédervár
Jánossomorja



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 208. szám 84609

Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Levél
Lébény
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszolnok
Mosonudvar
Püski
Rajka
Újrónafő
Várbalog”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1935/2013. (XII. 13.) Korm. határozata
a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan lebontásával összefüggő feladatokról szóló 
1136/2013. (III. 19.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan lebontásával összefüggő feladatokról szóló 
1136/2013. (III. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1. úgy dönt, hogy a  Budapest II. kerület, 13204/5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a  Budapest,  
1025 Margit körút 85–87. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) park létesüljön;”

 2. A H. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„3. egyetért azzal, hogy
a) az Ingatlan tulajdoni helyzetének rendezését követően az 1. pontban megfogalmazott fejlesztési cél megvalósítása 
érdekében az Ingatlanon található – műemléki védelem alatt nem álló – épületek bontásra kerüljenek,
b) a bontási feladatok végrehajtása érdekében az 1. pont szerinti ingatlan állami tulajdonban álló és a 2. pont alapján 
állami tulajdonba kerülő ingatlanrészei nem pénzbeli hozzájárulásként a  Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő  
és Üzemeltető Nonprofit Kft. (Cg.: 01-09-117112) részére kerüljenek rendelkezésre bocsátásra,
melyre figyelemmel felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1–2.  pont végrehajtásának előkészítése 
érdekében a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján kezdeményezze a  szükséges 
intézkedések előkészítését;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal”

 3. A H. 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg a park funkció és 
az  Ingatlan felszíne alatt többszintes mélygarázs létesítésének lehetőségeit, figyelemmel annak finanszírozási 
szükségleteire oly módon, hogy a beruházás lehetőség szerint az Európai Unió támogatásával a Közlekedés Operatív 
Program keretében valósulhasson meg.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1936/2013. (XII. 13.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról  
és a konzolos kerékpárút átvezetése a Tisza-hídon tervezési díjához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1263/2013. (V. 14.) Korm. határozat 
módosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.)  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére 968,0 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2014. június 30.

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával a celldömölki bencés 
kolostor felújításához 2014. évben szükséges 200,0 millió forintnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben 
történő biztosításáról gondoskodjanak;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. március 31.

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával a  Római Katolikus 
Egyház Kaposvári Egyházmegye által építendő egyházi idősek otthona építéséhez 2014. évben szükséges  
1468,3 millió forintnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. március 31.

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával a  Miskolci Apostoli 
Exarchátus beruházásaihoz és fejlesztéseihez 2014. évben szükséges 440,0 millió forintnak az  Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. március 31.

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával a  Hajdúdorogi 
Görögkatolikus Egyházmegye működéséhez 2014. évben szükséges 350,0 millió forintnak az  Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. március 31.

 6. A konzolos kerékpárút átvezetése a  Tisza-hídon tervezési díjához a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1263/2013. (V. 14.) Korm. határozat 1.  pontjában  
a „2013. november 15.” szövegrész helyébe a „2014. június 15.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1936/2013. (XII. 13.) Korm. határozathoz

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

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

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
302091 21 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási  kiadások 100,0

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 368,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási  kiadások 50,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási  kiadások 300,0

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
4 Állami tulajdonú társaságok támogatása

330017 2 A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása 150,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -968,0

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

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
302091 21 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása 100,0

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 418,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 300,0

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: azonnali 968,0 968,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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A Kormány 1937/2013. (XII. 13.) Korm. határozata
a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” című) 
nagyprojekt támogatása további növelésének jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú, „Békés megyei Ivóvízminőség-javító 

Program” című nagyprojekt támogatási összege növelését,
 2. hozzájárul, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága 

az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításhoz szükséges intézkedéseket megtegye,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 3. megállapítja a  2.  melléklet szerint a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 
1. prioritására vonatkozó keretének módosítását,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 4. visszavonja a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának 
módosításáról és e  prioritás keretében egyes projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 
1931/2013. (XII. 12.) Korm. határozat 1. pontját, valamint 1. mellékletét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1937/2013. (XII. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Projekt támogatási 

összege (nettó Ft)

Projekt támogatási 

összegének növekedése 

(nettó Ft)

Projekt megnövelt 

támogatási összege 

(nettó Ft)

Támogatás intenzitása 

(%)
Támogathatóság feltételei

2.
KEOP- 

1.3.0/09-11-2012-0009

Békés megyei 

Ivóvízminőség-javító 

Program

„Közép-Békési Térség” 

Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati 

Társulás

29 014 651 028 6 273 849 694 35 288 500 722 88,445729

Kifizetési feltétel:

1. A támogatást igénylőnek 

a közbeszerzési eljárást 

eredményesen le kell zárnia.

2. A támogatást igénylőnek el kell 

fogadnia, hogy ha a közbeszerzési 

eljárás során alacsonyabb árajánlat 

kerül nyertesként kihirdetésre, akkor 

a támogató jogosult a támogatási 

szerződés módosítása során ezen 

alacsonyabb összegnek megfelelően 

csökkentett támogatás támogatási 

szerződésben történő rögzítésére.

3. Feltétel a kiviteli közbeszerzési 

eljárás vonatkozásában a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési 

Felügyeleti Főosztálya által 

kiállított szabályossági tanúsítvány 

rendelkezésre állása.

4. A megnövekedett többletforrással 

arányos önerő rendelkezésre állását 

igazolni kell.

5. A kedvezményezettként megjelenő 

Közép-békési Társulás mind a 66 

települést integrálja tagjai között jogi 

személyiségű társulás formájában, 

vagy hozza létre azokat a háttér 

megállapodásokat, amelyek által 

valamennyi település felelősségi 

és függelmi viszonyát rendezi 

(pl. tulajdon közösség).
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6. A kedvezményezett mutassa be 

a tulajdonviszonyok rendezettségét 

igazoló dokumentumokat. 

Amennyiben az adott területtel 

érintett előzetes terveknél 

a későbbiekben a vállalkozónak 

lehetősége lesz annak áttervezésére 

(pl. FIDIC sárga könyv), úgy 

a tulajdonviszonyok rendezettsége 

igazolható előszerződéssel is.

7. A kedvezményezett mutassa 

be, hogy a tervezett beruházások 

vízjogi engedéllyel rendelkeznek. 

Amennyiben a közbeszerzés során 

a vállalkozónak lehetősége lesz eltérő 

ajánlatot adni (pl. FIDIC sárga könyv), 

úgy elégséges az elvi vízjogi engedély 

bemutatása.
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2. melléklet az 1937/2013. (XII. 13.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
391,46 0,00 20,00 411,46

              Túlvállalás 15,616 Mrd Ft
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2015 Összesen
706,20 56,04 0,00 762,24

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

1.1.1.
Települési szilárd 
hulladékgazdálkodási 
rendszerek

88,99 0,00 0,00

Megelőzés, szelektív gyűjtés, szerves hulladék lerakótól történő 
eltérítése, lerakással történő ártalmatlanítás, szelektív hulladék 
begyűjtő kapacitás fejlesztése, begyűjtött hulladék előkezelése, 
lerakó kapacitás kihasználtságának növelése

VM  -

1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás 174,30 0,00 0,00

Szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés
Csatornahálózat építés, bővítés, rekonstrukció
Szennyvíziszap kezelő létesítmények
Egyedi szennyvízkezelés
Települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz)
szállítási feltételeinek korszerűsítése 

VM NFM

1.3.0. Ivóvíz-minőség javítása 128,17 0,00 0,00

Térségi rendszer létesítése, csatlakozás másik vízellátó 
rendszerhez, Más vízbázisra áttérés, 
Vízkezelés, Ivóvízhálózat rekonstrukciója,
Eddig el nem látott területek bekapcsolása a vízellátásba,
Hálózattisztítás, Tartalékkutak, Vízműtelepi létesítmények 
állapotának javítása,
Vízbiztonsági terv készítése, Hálózatrekonstrukciós intézkedési 
terv

VM BM

1.4.0 Országos közhiteles víziközmű 
kataszter elkészítése 0,00 0,00 10,00 Egységes közművagyon-adatbázis felállítása NFM  -

Árfolyam-kompenzáció technikai 
sor** 0,00 0,00 10,00 -

1. Prioritás 391,46 0,00 20,00
*	  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
Az	  1.1.1,	  1.2.0,	  1.3.0	  konstrukciók	  15,616	  Mrd	  Ft	  túlvállalást	  tartalmaznak.
**	  A	  280	  HUF/EUR	  árfolyamról	  a	  293,1	  HUF/EUR	  árfolyamra	  való	  áttérés	  során	  az	  árfolyamtöbbletből	  25	  Mrd	  Ft-‐ot	  erre	  a	  technikai	  sorra	  helyeztük,	  melyből	  15	  Mrd	  Ft	  a	  7.	  (Projekt	  előkészítés)	  prioritásra	  került	  áthelyezésre.
A	  maradék	  10	  Mrd	  Ft	  az	  5.	  (Hatékony	  energia	  felhasználás)	  prioritásra	  fog	  kerülni	  amennyiben	  az	  OP	  módosítás	  az	  EU	  Bizottság	  által	  elfogadásra	  kerül.

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító 
projektekkel az Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. Ezeken túlmenően a vízellátás biztonsága megfelelő lesz azokon a településeken is, ahol jelenleg ugyan a közüzemi vízmű által 
szolgáltatott víz minősége jellemzően megfelel a rögzített határértékeknek, ugyanakkor a vízellátás biztonságát jelentős kockázatok terhelik az üzemelő vízbázis súlyos veszélyeztetettsége miatt.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)* A konstrukció célja A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter
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A Kormány 1938/2013. (XII. 13.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritásának módosításáról

A Kormány
 1. megállapítja a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 7. prioritását 

az 1. melléklet szerint,
 2. visszavonja a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 

1543/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletének 7. prioritásra vonatkozó részét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1938/2013. (XII. 13.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása – 7. prioritás: Projektelőkészítés Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011–2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
7,80 17,45 15,00 40,25

              Túlvállalás:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007–2013 2013 hátralévő 2014–2015 Összesen
50,77 20,00 0,00 70,78

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 

2011 2012 2013

7.0.0 Projekt előkészítés kétfordulós 
pályázatokban 1,30 0,00 0,00 Megvalósítási projektek előkészítése VM BM

7.1.0
Derogációs vízi közmű projektek 
előkészítése** 6,50 0,00 7,50

RMT, CBA készítés
elvi és/vagy műszaki engedélyes tervek készítése
környezeti hatásvizsgálat, ill. előzetes vizsgálat, Natura2000 
hatásbecslés
engedélyeztetés
tenderdokumentáció készítése
kapcsolódó menedzsment költség
lakosság tájékoztatása

VM BM, NFM

7.9.0 Stratégiai tervezés** 0,00 17,45 7,50
Megalapozó szakmapolitikai és támogatási stratégia készítése, 
nagyprojekt előkészítés a környezetvédelem és az energetika 
területén.

NFM BM, VM

7. Prioritás 7,80 17,45 15,00
* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%-ról 95%-ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, ha nem kerül sor költségvetési kompenzációra.
** A 7.1.0 és 7.9.0 konstrukciók 2013. évi keretének fedezete az 1. prioritás tartalékkeretéről való átcsoportosítás.

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A projekt előkészítés keret egyrészt az összetett kidolgozási igényű projektek tervezési és előkészítési munkáinak finanszírozását a szolgálja. Másrészt a megfelelő 
minőségű pályázatok beérkezését segítő projektgenerálási és szakértői  tevékenységek megvalósítását segíti elő a 2014 utáni időszak vonatkozásában is. (Utóbbi tevékenység támogatása későbbi időpontban, OP módosítást követően 
lehetséges.)

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)*

A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
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A Kormány 1939/2013. (XII. 13.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0028 azonosító számú [„M60 gyorsforgalmi út 58. számú főút – 5826. jelű út 
közötti szakasz építése (kivitelezés)” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának 
jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0028 azonosító számú, „M60 gyorsforgalmi út  

58. számú főút – 5826. jelű út közötti szakasz építése (kivitelezés)” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási 
igényű projektjavaslatot,

 2. elfogadja az 1. pontban meghatározott projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
 3. hozzájárul a  támogatási szerződés – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító 

Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: a nyertes ajánlattevőkkel történő szerződéskötést követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1939/2013. (XII. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatási 

összege

(Ft)

Projekt támogatásának 

intenzitása

(%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KÖZOP-3.5.0-09-
11-2013-0028

M60 gyorsforgalmi 
út 58. számú főút – 
5826. jelű út közötti 
szakasz építése 
(kivitelezés)

Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

5 194 276 967 100

A projekt keretében 1,773 km 
hosszon megépül az M60 
autópálya 58. számú főút 
és 5826. jelű összekötő út 
közötti szakasza (2x2, ill. 
2x1 sávos kialakítással), 
amelynek vége körforgalmi 
csomóponttal csatlakozik 
az 5826. jelű úthoz.

A megvalósíthatósági 
tanulmány és 
a költség-haszon 
elemzés közreműködő 
szervezet általi 
elfogadását követően 
– amennyiben változik 
a finanszírozási 
hiány ráta – 
a kedvezményezett 
haladéktalanul indítsa 
meg a támogatási 
szerződés 
módosítását.
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A Kormány 1940/2013. (XII. 13.) Korm. határozata
a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú („A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási 
Terv felülvizsgálata” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú, „A Kvassay Jenő Terv elkészítése 

és a  Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslatot,

 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1940/2013. (XII. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatási 

összege 

(Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

(%) 

Projekt rövid bemutatása

2.
KEOP-7.9.0/12- 
2013-0007

A Kvassay Jenő 
Terv elkészítése és 
a Vízgyűjtő-gazdálkodási 
Terv felülvizsgálata

Nemzeti 
Környezetügyi 
Intézet

1 300 000 000 100

A 2014–2020 közötti programozási időszak tervezéséhez 
és végrehajtásához szükséges az EU2020 Stratégiában kitűzött 
célok elérését, valamint a hazai gazdaságfejlesztést segítő 
Kvassay Jenő Terv (a továbbiakban: KJT) elkészítése. A KJT 
a klímaváltozás káros hatásait ellensúlyozó aszálykezelést, 
a gazdaság fejlesztését támogató vízgazdálkodást és 
a vidékfejlesztést támogató öntözésfejlesztést ötvözi. 
Elkészítése szorosan kapcsolódik a vízpolitika terén 
a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és a tanácsi 
irányelv (a továbbiakban: Víz Keretirányelv) szerinti Vízgyűjtő-
gazdálkodási Terv felülvizsgálatához (a továbbiakban: VGT2), 
amelyet 2015. december 22-éig el kell készíteni. E stratégia 
alapvető célja a készletek optimális hasznosítását szolgáló 
vízgazdálkodás megteremtése, vagyis az egyensúly kialakítása 
a társadalmi igények és a víz – mint környezeti érték – 
megőrzése között, valamint a felszíni vizek és a felszín alatti 
vizek megóvása, védelme és kezelése legjobb gyakorlatának 
megvalósítása. A Víz Keretirányelv előírásainak teljesítését 
szolgáló intézkedések – a VGT2 felülvizsgált intézkedési 
programja által generált projektek – a 2014–2020 közötti 
programozási időszakban valósíthatók meg európai uniós 
társfinanszírozással.
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A Kormány 1941/2013. (XII. 13.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló, tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése 
tárgyú projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint

a) a KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosító számú, a „Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Bodrogközben és 
benne a Cigándi árvízszint-csökkentő tározó területén” című, valamint

b) a KEOP-2.1.3/11-2013-0005 azonosító számú, a  „Közösségi célú tájgazdálkodási infrastruktúra kialakítása 
a Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó területén” című,

egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokat,
 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projektek támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1941/2013. (XII. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatási 

összege

(bruttó Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

(%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KEOP-2.1.3/11-

2013-0001

Tájgazdálkodási 

infrastruktúra 

fejlesztése 

a Bodrogközben 

és benne a Cigándi 

árvízszint-csökkentő 

tározó területén

Bodrogmenti Vízgazdálkodási és 

Talajvédelmi Társulat
1 813 923 402 100

A projekt keretében tájgazdálkodási 

infrastruktúra fejlesztését tervezik 

a Cigándi árvízszint-csökkentő tározó 

területén.

A támogatási szerződés megkötésének 

feltételei:

1. A közbeszerzési terv aktualizálását 

a támogatási szerződés megkötéséig be kell 

nyújtani.

2. Az ütemezés aktualizálását a támogatási 

szerződés megkötéséig be kell nyújtani.

3.
KEOP-2.1.3/11-

2013-0005

Közösségi célú 

tájgazdálkodási 

infrastruktúra 

kialakítása a Hanyi-

Tiszasülyi árvízszint-

csökkentő tározó 

területén

Hanyi-Sajfoki Vízgazdálkodási 

Szolgáltató Vizitársulat
2 072 390 660 100

A projekt keretében tájgazdálkodási 

infrastruktúra kialakítását tervezik 

a Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő 

tározó területén.

A támogatási szerződés megkötésének 

feltételei:

1. A közbeszerzési terv aktualizálását 

a támogatási szerződés megkötéséig be kell 

nyújtani.

2. Az ütemezés aktualizálását a támogatási 

szerződés megkötéséig be kell nyújtani.

3. Csatolni kell a Belügyminisztérium által 

kiadott nyilatkozatot, miszerint a projekt 

megvalósulása esetén a létrehozott 

létesítmények üzemeltetésére, fenntartására 

és karbantartására szükséges költség fedezetét 

az üzemeltető részére biztosítja.

4. Be kell nyújtani a módosított költségvetési 

táblát a költségcsökkentéseknek megfelelő 

átdolgozást követően.
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A Kormány 1942/2013. (XII. 13.) Korm. határozata
a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 
1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat, valamint a területfejlesztési politika megújításáról,  
az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló  
1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat módosításáról

 1. A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. 
(V. 23.) Korm. határozat 3. mellékletében foglalt táblázat az utolsó sorát követően a következő sorral egészül ki:

(Testület neve A kivétel oka Felelős miniszter)

„Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum fontos politikai ok NGM”

 2. A területfejlesztési politika megújításáról, az  új Országos Területfejlesztési és az  új Országos Fejlesztési Koncepció 
kidolgozásáról szóló 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A  Kormány felkéri a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, hogy a  területfejlesztési 
és területrendezési, az  ágazati, valamint a  települési tervezés összehangolását biztosító törvényi szintű 
keretszabályokat az érintett miniszterek bevonásával dolgozza ki.

Felelős: területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter
 érintett miniszterek
Határidő: 2014. augusztus 31.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Nemzeti Választási Bizottság 56/2013. (XII. 13.) NVB határozata
 

A Nemzeti Választási Bizottság Szepessy Zsolt, az  Összefogás Párt (székhely: 2000 Szentendre, Ady E. u. 1. III/14.) 
elnöke és Póka László, a Nem adom a házam Mozgalom vezetője által benyújtott 37 darab országos népszavazási 
kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ívek mintapéldányainak hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a  Kúriához címzett kifogást 
lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest, Pf. 547; 
fax: 06-1-795-0304). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy 
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az  illeték mértéke 
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.  A választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Ve.) 349.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerint 
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) rendelkezéseit kell alkalmazni az országos 
és helyi népszavazásról, az  országos és helyi népi kezdeményezésről, valamint a  polgári kezdeményezésről szóló 
törvény hatálybalépéséig az  országos és helyi népszavazásokra, az  országos és helyi népi kezdeményezésekre, 
valamint a  polgári kezdeményezésekre. A  Ve. 349.  § (2)  bekezdése szerint a  régi Ve.-ben az  Országos Választási 
Bizottság számára megállapított hatáskört a Nemzeti Választási Bizottság látja el.
A régi Ve. 149.  § i)  pontja szerint a „kezdeményezést benyújtók: népszavazás állampolgári kezdeményezése, népi 
kezdeményezés, valamint európai polgári kezdeményezés esetén azok a  szervezetek, illetve magánszemélyek, 
amelyek, illetve akik a  kezdeményezést benyújtották”. Az  idézett jogszabályi rendelkezés alapján a  Nemzeti 
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Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kezdeményezés benyújtása során a  kezdeményezésnek tartalmaznia 
kell azokat az  adatokat, amelyekből a  Nemzeti Választási Bizottság kétséget kizáróan meg tudja állapítani, hogy 
a kezdeményezést benyújtók megfelelnek-e a régi Ve. 149. § i) pontjában foglalt követelményeknek.
A Nemzeti Választási Bizottsághoz 2013. november 29-én Szepessy Zsolt, az Összefogás Párt elnöke és Póka László 
a  Nem adom a  házam Mozgalom vezetője (a  továbbiakban: beadványozók) 2013. november 29-én mindkettőjük 
által aláírt, 2013. november 29-én kelt kísérőlevéllel 37 darab aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtották be 
az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.  évi III.  törvény (a  továbbiakban: Nsztv.) 2.  §-a 
szerinti hitelesítés céljából. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 2. § 6. pontja szerint civil szervezet a civil 
társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt kivételével –, valamint az alapítvány.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Összefogás Párt a civil szervezetek névjegyzékében 5698/2009 
megyei nyilvántartási számmal, a Budapest Környéki Törvényszék által bejegyzett társadalmi szervezetként szerepel. 
A  szervezet képviselőjeként a  nyilvántartásban Szepessy Zsolt László országos elnök szerepel. A  Nem adom 
a  házam Mozgalom nem szerepel a  civil szervezetek névjegyzékében. Az  egyesület és az  alapítvány a  bírósági 
nyilvántartásba vétellel, míg a civil társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.  törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) 568.  § (1)  bekezdés és az  578/J.  §-a szerint társasági szerződéssel jön létre. A  beadványozók, ahogyan az  az 
aláírásgyűjtő ívek mellett benyújtott, mindkettőjük által aláírt kísérőlevélből kiderült, teljes akarategységben, 
együttesen kívántak népszavazási eljárást kezdeményezni. Tekintettel azonban arra, hogy kezdeményezésükhöz 
nem nyújtották be a  Nem adom a  házam Mozgalom alapításáról szóló társasági szerződést, mely a  létesítését és 
a  képviseleti jogra vonatkozó információkat is tartalmazza, a  Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy 
a  beadványozók nem felelnek meg a  Ve. 149.  § i)  pontjában foglalt, a  kezdeményezést benyújtókra vonatkozó 
követelménynek.
A Nemzeti Választási Bizottság – egyetértve az Alkotmánybíróság 18/2008. (III. 12.) AB határozatában kifejtettekkel – 
megállapítja továbbá, hogy az  országos népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyűjtő ívek hitelesítése 
során az  Nsztv. 10.  § e)  pontja alapján vizsgálandó az  is, hogy a  népszavazási eljárás kezdeményezése megfelel-e 
a  választási eljárásról szóló 1997.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: régi Ve.) 3.  §-ában szabályozott eljárási 
alapelveknek, ezek között a  jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének. A  választási eljárási 
alapelvekben megfogalmazott követelmények, így a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének érvényesítése 
a  népszavazási eljárás kezdeményezése során következik magából az  Alaptörvényből is. Ez  az  alapelv szoros 
összefüggésben van a  választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak az  alkotmányos rendszerben 
betöltött kiemelkedő szerepével, alkotmányos rendeltetésével és a hitelesítési eljárásnak a népszavazási eljárásban 
betöltött szerepével. A  választópolgárok által kezdeményezett ügydöntő országos népszavazás a  közvetlen 
hatalomgyakorlás intézménye, azzal az  alkotmányos céllal, hogy az  ország sorsát érintő legfontosabb, és egyben 
az  Országgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a  nép, mint a  hatalom birtokosa közvetlenül hozzon döntést. 
A hitelesítési eljárás során kiemelten fontos ezért annak vizsgálata, hogy a benyújtott kezdeményezés a népszavazás 
alkotmányos rendeltetésével összhangban van-e.
Az Alkotmánybíróság hivatkozott döntésében megállapította, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét 
a  jogtudomány és a  jogalkalmazói gyakorlat alapvetően a  polgári jogban a  joggal való visszaélés tilalmának 
alapelvével összefüggésben munkálta ki. A  rendeltetésszerű joggyakorlásnak, mint általános alapelvnek 
az  a  lényege, hogy a  jogosultságok gyakorlása nem irányulhat a  jog rendeltetésével össze nem egyeztethető 
célra, az  alanyi jogok gyakorlása akkor számíthat törvényi védelemre és elismerésre, ha az  a  jogosultság 
rendeltetésének, céljának megfelelően történik. A  joggal való visszaélés tilalma az egész jogrendszerben érvényre 
jut, mely Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) B) cikk (1) bekezdéséből vezethető le. Így tehát 
érvényesül a közjogban is, és irányadó a jogalkotó, a jogalkalmazó szervek és az ügyfelek magatartására is.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a  népszavazási kezdeményezés benyújtására vonatkozó 
jogszabályok formális előírásainak megfelelő kezdeményezés is jogellenessé válik akkor, ha a  Bizottság a  konkrét 
tényállások vizsgálata során, így különösen a  benyújtott kezdeményezés(ek) száma, elemzése, a  kezdeményező 
eljárása illetve a  kérdés megfogalmazása alapján olyan körülményeket tár fel, amelyek azt bizonyítják, hogy 
a hitelesítési eljárás kezdeményezője nem a népszavazás alkotmányos rendeltetésének megfelelően élt jogával.
Fentiek alapján a  Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy nem tekinthető jóhiszemű és rendeltetésszerű 
joggyakorlásnak és nem egyeztethető össze a  népszavazás Alaptörvényben foglalt rendeltetésével az  olyan 
kezdeményezői magatartás, amelynek során egy időben több esetben ugyanabban vagy hasonló témakörben, 
37  darab népszavazási kezdeményezés, úgynevezett kérdéssorozat kerül benyújtásra, amelyek között több 
népszavazási kérdés esetében is csekély, mindössze egy szó a különbség.
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A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a  népszavazási eljárás kezdeményezői nem a  rendeltetésének 
megfelelően éltek a  népszavazási eljárás kezdeményezése tekintetében őket megillető jogosultsággal, ezért 
a Bizottság – figyelemmel az Nsztv. 10. § e) pontjában foglaltakra – mivel az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a régi 
Ve.-ben foglalt követelményeknek – valamennyi aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadta.

II.  A határozat az  Alaptörvény B)  cikk (1)  bekezdésén, a  választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény 349.  § 
(1) bekezdés c) pontján és (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án és a 10. § e) pontján, a régi Ve. 3. § d) pontján, a 124/A. § 
(3) bekezdés b) pontján, a 149. § i) pontján, a Civil tv. 2. § 6. pontján, a Ptk. 568. § (1) bekezdésén, az 578/J. §-án, 
a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a  régi Ve. 130.  § (1)  bekezdésén, az  illetékekről szóló tájékoztatás az  1990.  évi 
XCIII.  törvény 37.  § (1)  bekezdésén, 39.  § (3)  bekezdés d)  pontján, 42.  § (1)  bekezdés g)  pontján valamint a  62.  § 
(1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2013. december 10.

  Dr. Patyi András s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság elnöke

A Nemzeti Választási Bizottság 57/2013. (XII. 13.) NVB határozata
 

A Nemzeti Választási Bizottság T. M. magánszemély (a  továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos 
népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az
„Egyetért-e Ön azzal, hogy minden ember megvédhesse a  saját életét, ingatlanját, ingóságát az  azt veszélyeztetővel 
szemben, ne legyen felelősségre vonható az általa használt eszköz vagy módszer miatt és semmilyen esetben se legyen 
felelősségre vonható abban az esetben, ha a támadó testi épségében bármi nemű kár keletkezik, vagy sajnálatos esetben 
a védekezés a támadó életébe kerül?”
kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a  Kúriához címzett kifogást 
lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest, Pf. 547; 
fax: 06-1-795-0304). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy 
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az  illeték mértéke 
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.  A beadványozó 2013. november 21-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be a  Nemzeti Választási 
Bizottsághoz az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.  évi III.  törvény (a  továbbiakban: 
Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából.
Magyarország Alaptörvényének (a  továbbiakban: Alaptörvény) II.  cikke szerint: „Minden embernek joga van 
az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”
Az Alaptörvény V. cikke rögzíti, hogy „Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a személye, illetve 
a tulajdona ellen intézett vagy az ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához.”
Az Alaptörvény a jogtalan támadással szembeni védekezést alkotmányos alapjogként deklarálja. A jogos védelemre 
vonatkozó szabályokat a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Btk.) 21–22.  §-ai 
tartalmazzák.
A Btk. 21. §-ában rögzített, megelőző jogos védelemre vonatkozó szabálya kifejezetten megengedi a saját vagy más 
személye vagy javai ellen irányuló, esetleges jövőbeli támadás megelőzését szolgáló védelmi cselekményeket.
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Törvényes lehetőség van tehát védőberendezések, megelőző védelmi eszközök alkalmazására. A megelőző védelmi 
eszközzel szemben támasztott legfontosabb törvényi követelmény azonban, hogy az  nem lehet az  élet kioltására 
alkalmas, és a  védekezőnek a  sérelem elkerülése érdekében mindent meg kell tennie, ami az  adott helyzetben 
elvárható.
A Btk. 22. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások 
személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához 
szükséges.”
A Btk. fenti rendelkezése a  jogos védelmet, a  büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok között objektív 
büntethetőségi akadályként kezeli, és a  jogos védelem során megvalósított cselekményt nem büntetendőnek 
tekinti.
A Btk. 22. § (3) bekezdése szerint „Nem büntethető, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető 
felindulásból lépi túl.”
A Kúriának a jogos védelem kérdéseiről szóló 4/2013. Büntető jogegységi határozata rögzíti, hogy a jogos védelem 
túllépéséért [Btk. 22.  § (3)  bek.] a  védekezőnek nem kell felelnie, kivéve, ha a  jogtalan támadás belőle ijedtséget 
vagy indulatot nem váltott ki, s az  enyhébb – ám célravezető – elhárítási módot tudatosan tette félre, amikor 
a súlyosabb kimenetelűt választotta, ezáltal ugyanis a jogos védelmet a megtorlás eszközeként alkalmazta, amelyre 
ez a jogintézmény nem ad felhatalmazást.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az  Alaptörvény II.  cikkében nevesített élethez és emberi 
méltósághoz való jog minden embernek veleszületett, sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető joga. A magyar 
államnak az  élethez és az  emberi méltósághoz való jog tekintetében is elsőrendű kötelessége, hogy tiszteletben 
tartsa és védje. Az élethez való jog abszolút jellegű, korlátozhatatlan, minden más alapjogot megelőző alapjog.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a  jogos védelem kérdéseiről a  jelenleg hatályos jogszabályok 
összhangban az  Alaptörvényben deklarált élethez és emberi méltósághoz való joggal, kimerítően rendelkeznek. 
A  jogos védelem szabályainak a  kezdeményezésben foglaltak szerinti aránytalan kibővítése azonban a  Bizottság 
álláspontja szerint nem egyeztethető össze az  Alaptörvényben megfogalmazott emberi élet védelmének 
alkotmányos alapjogával. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kezdeményezés szerinti, az önvédelmi 
és vagyonvédelmi célból történő olyan korlátlan védelem, amely bármely esetben bármilyen eszköz és módszer 
igénybevételét lehetővé tenné, meghaladja – az  idézett alkotmányos alapjogokkal összhangban lévő – jogos 
védelem körét.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kérdésben megtartásra kerülő országos népszavazás 
eredményének az  Országgyűlés csak úgy tudna eleget tenni, ha az  Alaptörvényben meghatározott élethez való 
alkotmányos alapjogot korlátozná. Mindezek alapján az Alaptörvény módosítása is szükségessé válna, ami viszont 
az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján tiltott tárgykör, így a kérdésben nem tartható népszavazás.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy az  aláírásgyűjtő ív mintapéldányán szereplő kérdés 
nem felel meg az  Nsztv. 13.  § (1)  bekezdésében foglalt egyértelműség követelményének. Az  egyértelműség 
követelménye a  népszavazáshoz való jog érvényesülésének garanciája, melyet a  választópolgár és a  jogalkotó 
aspektusából is vizsgálni szükséges. Az  egyértelműség követelménye azt jelenti, hogy a  kérdésnek egyértelműen 
megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a  választópolgár a  népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen 
tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető, a kérdésre 
igennel vagy nemmel lehessen felelni. A  kérdés egyértelműségének megállapításakor azt is vizsgálni kell, hogy 
a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha 
igen, milyen jogalkotásra köteles. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a népszavazásra feltenni kívánt 
kérdés az alábbi okok miatt nem felel meg az egyértelműség követelményének.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés valójában számos kérdést, 
feltételt von egységbe, amelyek külön-külön is megválaszolhatók lennének, de azoknak egy kérdésben való 
szerepeltetése által a  választópolgárnak nincs lehetősége azok között különbséget tenni, és a  kezdeményezésről 
részkérdésenként véleményt nyilvánítani. Mindezek miatt a kérdésre nem lehet egyértelműen válaszolni.
A Nemzeti Választási Bizottság véleménye szerint továbbá a  kezdeményezésben feltenni kívánt kérdés 
megfogalmazása azért sem egyértelmű, mivel az a magyar nyelvtan szabályainak nem felel meg, a mondat egyes 
részei, kifejezései egymással nyelvtani, illetve logikai összefüggésben nincsenek, ezáltal annak pontos tartalma nem 
állapítható meg.
A Nemzeti Választási Bizottság – tekintettel arra, hogy a  kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani és 
a  kérdés megfogalmazása nem felel meg a  jogszabályban foglalt követelményeknek, ezért – az  Nsztv. 10.  § b) és 
c) pontja alapján az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadta.
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II.  A határozat az Alaptörvény II. és V. cikkén, a 8. cikk (3) bekezdés a) pontján, a Btk. 21. §-án, a 22. §-án, a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján és (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, 10. § b) és 
c) pontján, a 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § 
(3) bekezdés b) pontján, a jogos védelem kérdéseiről szóló 4/2013. Büntető jogegységi határozaton, a jogorvoslatról 
szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 
37.  § (1)  bekezdésén, 39.  § (3)  bekezdés d)  pontján, 42.  § (1)  bekezdés g)  pontján, valamint a  62.  § (1)  bekezdés 
s) pontján alapul.

Budapest, 2013. december 10.

  Dr. Patyi András s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság elnöke

A Nemzeti Választási Bizottság 58/2013. (XII. 13.) NVB határozata
 

A Nemzeti Választási Bizottság K. A. magánszemély (a  továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos 
népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az  1997. évi CXXXIX., a  menedékjogról szóló törvény alapján menekültként és 
a  menedékeskénti elismerést kérő személyek kérelmük jogerős elbírálásáig a  számukra kijelölt befogadó állomást, 
illetőleg a menekültügyi hatóság által kijelölt más szálláshelyet saját elhatározásukból ne hagyhassák el?”
kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a  Kúriához címzett kifogást 
lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf. 547; 
fax: 06-1-795-0304). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy 
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az  illeték mértéke 
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.  Beadványozó 2013. december 9-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz 
az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a  továbbiakban: Nsztv.) 2.  §-a 
szerinti hitelesítés céljából.
A népszuverenitás gyakorlásának kivételes módja az  országos népszavazás, amelyet az  Országgyűlés 
hatáskörébe tartozó kérdésekben lehet tartani. Magyarország Alaptörvénye (a  továbbiakban: Alaptörvény) 
8.  cikkének (3)  bekezdése tartalmazza azon tárgykörök teljes körű felsorolását, amelyek nem bocsáthatók 
országos népszavazásra. A  hivatkozott jogszabályhely d)  pontja alapján nem lehet országos népszavazást 
tartani a  nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről. A  Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint 
tekintettel arra, hogy a  nemzetközi szerződésről való döntés egyben az  abban vállalt kötelezettségekről való 
döntés is, az  Alaptörvény hivatkozott rendelkezésében foglalt tilalom alapján egyértelműen kizárt a  közvetlen 
hatalomgyakorlás nemzetközi szerződés által szabályozott magatartás vonatkozásában.
Magyarország az  1989. évi 15. számú törvényerejű rendelettel döntött a  menekültek helyzetére vonatkozó 
1951.  évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény), valamint a  menekültek 
helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről. Az Egyezmény 26., 
a  menekültek mozgásszabadságáról rendelkező cikke szerint „Minden Szerződő Állam biztosítja a  jogot a  területén 
jogszerűen tartózkodó menekülteknek arra, hogy megválasszák tartózkodási helyüket és szabadon mozoghassanak 
az  ország területén azon szabályok figyelembe vételével, amelyek általában az  idegenekre azonos körülmények között 
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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.

vonatkoznak.” A  Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a  kérdésben szereplő „számukra kijelölt befogadó 
állomást, illetőleg a  menekültügyi hatóság által kijelölt más szálláshelyet saját elhatározásukból ne hagyhassák 
el” kitétel ellentétes az  Egyezmény fent hivatkozott 26.  cikkében szereplő rendelkezésekkel. Egy érvényes 
és eredményes országos népszavazás nemzetközi szerződésből eredő kötelezettséget érintene, ennélfogva 
az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontjába ütközik, így a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani.
A Nemzeti Választási Bizottság az  Nsztv. 10.  § b)  pontja alapján – mivel a  kérdésben nem lehet országos 
népszavazást tartani – az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.

II.  A határozat az  Alaptörvény 8.  cikk (3)  bekezdés d)  pontján, a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
349. § (1) bekezdés c) pontján és (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, a 10. § b) pontján, a régi Ve. 124/A. § (3) bekezdés 
b)  pontján, az  Egyezmény 26.  cikkén, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a  régi Ve. 130.  § (1)  bekezdésén, 
az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § 
(1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2013. december 10.

  Dr. Patyi András s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság elnöke
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