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II. Törvények

2013. évi CCXLVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt 
légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló 
Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő 
(KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó 
tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának 
elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„IMPLEMENTING AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND INTERNATIONAL 
SECURITY FORCE IN KOSOVO (KFOR) FOR THE PROVISION OF AIR NAVIGATION SERVICES AND OTHER 
RELEVANT ACTIVITIES IN THE DESIGNATED AIRSPACE OVER KOSOVO

The Government of Hungary (hereinafter referred to as Hungary) and the International Security Force in Kosovo 
(hereinafter referred to as KFOR) on behalf of NATO hereinafter referred to as “the Parties”.
Considering the important role of the Convention on International Civil Aviation (also known as Chicago 
Convention) signed at Chicago on 7 December 1944 and applicable amendments thereof in civil aviation.
Having regard to the United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1244, adopted on 10 June 1999, which 
authorized an international civil and security force (under the mandate of which NATO then established a NATO-led 
International Security Kosovo Force, KFOR) in Kosovo (then part of Serbia, the successor of Serbia and Montenegro, 
which was called “Federal Republic of Yugoslavia”) and established the United Nations Interim Administration 
Mission in Kosovo (UNMIK).
Having regard to the Military Technical Agreement (MTA) concluded between KFOR and the Governments of the 
Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Serbia, signed in Kumanovo on 9 June 1999 in which KFOR, was 
entrusted with the sole authority over the airspace over Kosovo.
Considering the situation of this airspace which has since then been part of NATO’s Balkans Joint Operation Area.
Considering that the International Civil Aviation Organization (hereinafter referred to as ICAO) suspended part of 
the European Regional Air Navigation Plan and the airspace over Kosovo has been closed to civil air traffic except 
for flights to and from Pristina airport authorized via two approach/departure routes only through the territory of 
a neighbouring state.
Considering the need to facilitate the safe and orderly conduct of international civil flight operations, by the interim 
action of a third-party air navigation service provider to provide air navigation and other services in the designated 
airspace.
Considering the Hungarian contribution to the NATO/KFOR efforts, will be provided as set out by the letter of the 
Hungarian Minister of Foreign Affairs to the Secretary General of NATO of 1 March 2012.
Considering the decision of the North Atlantic Council (hereinafter referred to as NAC), PO(2012)0133 dated 
3 April 2012 and subsequent Action Sheet PO(2012)0133-AS1 dated 16 April 2012, mandating Hungary and its air 
navigation services provider to act as technical enablers in the normalisation of the designated airspace.
Desiring to develop agreements which would allow for the provision of air navigation services in the designated 
airspace, and perform relevant regulatory functions, to the extent possible in compliance with ICAO Standards and 
Recommended Practices and under the relevant rules of applicable Hungarian Law as appropriate.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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Considering that Hungary and its air navigation services provider stated that their liability, arising from or in 
connection with services provided under this Agreement, shall be limited to damages covered by the insurance 
coverage in place for the services provided.
Relying on the spirit of solidarity among NATO/KFOR nations to be applied throughout the Assignment and 
Hungary reserving the right to turning to the NAC and NATO nations in this respect.
Considering the unusual political and legal situation of the airspace over Kosovo.
Have agreed as follows:

ARTICLE ONE
DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement and its follow-on amendments, the following definitions will apply, unless 
otherwise expressly stated:

 1.1. ”AIP” or Aeronautical Information Publication means the collection and dissemination of all 
aeronautical information with regard to the airspace available for civil air traffic operating in the 
designated airspace over Kosovo.

 1.2. ”ANS” or Air Navigation Services for the purpose of this Agreement includes Air Traffic Management 
(ATM) and Aeronautical Information Services (AIS).

 1.3. ”ANSP” or Air Navigation Service Provider means any public or private entity providing air navigation 
services for general air traffic. For the purpose of this Agreement, the ANSP shall be HungaroControl 
Air Navigation Services Pte. Ltd. Co.

 1.4. ”Appropriate NATO CAOC” means the competent NATO Combined Air Operations Centre.
  1.5. ”Assignment” means the preparatory works and service provision carried out on the basis of this 

Agreement.
 1.6. ”ATM” means ATS, Airspace Management and Air Traffic Flow Management.
 1.7. ”ATS” means area control service flight information service and alerting service.
 1.8. ”Designated Airspace” shall have the meaning attributed thereto under Article 3.
 1.9. ”FIR” stands for Flight Information Region which is an airspace of defined dimensions within which 

flight information service and alerting service are provided.
1.10. ”GAT” or General Air Traffic means flights conducted in accordance with the rules and provisions of 

ICAO.
1.11. ”ICAO Class C Airspace” means aircraft operations may be conducted under Instrument Flight Rules 

(IFR), Special Visual Flight Rules (SVFR), or Visual Flight Rules (VFR). All aircraft are subject to Air 
Traffic Control (ATC) clearance. Aircraft operating under IFR and SVFR are separated from each other 
and from flights operating under VFR, but VFR flights are not separated from each other. Flights 
operating under VFR are given traffic information in respect of other VFR flights.

1.12. ”NSA” stands for National Supervisory Authority. For the purpose of this Agreement, NSA means the 
National Transport Authority of Hungary.

1.13. ”OAT” or Operational Air Traffic means flights which do not comply with the provisions stated for 
GAT.

1.14. ”Safety investigation” means a process conducted by a safety investigation authority for the purpose 
of accident and incident prevention which includes the gathering and analysis of information, the 
drawing of conclusions, including the determination of cause(s) and/or contributing factors and, 
when appropriate, the making of safety recommendations.

1.15. ”SPINS” stands for Special Instructions is the Unclassified Special Instructions or specific information, 
published by appropriate NATO bodies, for aircraft operating as GAT in the designated airspace.

1.16. ”State flights” are flights engaged in missions undertaken by government, military, customs and 
police authorities.

1.17. ”TRA” stands for Temporary Restricted Area and refers to an airspace of defined dimensions in 
the designated airspace within which the flight of aircraft is restricted in accordance with specific 
conditions.

1.18. ”SIA” stands for Safety Investigation Authority. For the purpose of this Agreement, the SIA means the 
Transportation Safety Bureau of Hungary.

1.19. ”UAV/RPA” stands for Unmanned Aerial Vehicle/Remotely Piloted Aircraft.
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ARTICLE TWO
PURPOSE

2.1. The purpose of this Agreement is to address all aspects of the delegation of air navigation service 
provision in the designated airspace to Hungary, acting through its relevant authorities and the 
ANSP.

2.2. Furthermore, this Agreement will serve as a  basis for Hungary, its relevant authorities, and the 
ANSP to negotiate and conclude subsequent arrangements with other relevant stakeholders 
containing specific operational and technical aspects related to the provision of specified ANS in the 
designated airspace.

2.3. This Agreement is without prejudice to the overall control and co-ordination exercised by KFOR in 
terms of the designated airspace.

ARTICLE THREE
DESIGNATION, DEFINITION OF THE AIRSPACE

3.1. The designated airspace defined under this Article is identified solely for the technical and 
operational needs related to the provision of ANS, without prejudice to existing FIR boundaries:
3.1.1. vertically: from Flight Level (FL) 205 to FL 660;
3.1.2. horizontally: The horizontal border of the designated airspace is as identified by  

NATO/KFOR below and as depicted in the Annex of this agreement:

FOR THE PURPOSE OF AIR NAVIGATION SERVICES ONLY

Points Coordinates Origin

P1 42 15 43.51N 021 35 26.45E Administrative Boundary Line1

OLOTA 42 13 48N 021 37 00E ICAO Waypoint

Along line of SKOPJE FIR-BELGRAD 
FIR

BELGRAD and SKOPJE AIPs

P2 – Intersection of SKOPJE FIR, 
TIRANA FIR & BELGRADE FIR

41 52 37N 020 35 37E ”Triple Point” – SKOPJE FIR, TIRANA 
FIR & BELGRAD FIR Intersection – 
based on AIPs

Along line of TIRANA FIR – BELGRAD 
FIR

TIRANA AIP

P3 42 33 19.43N 020 04 44.13E Point on TIRANA FIR closes to 
Administrative Boundary Line; 
TIRANA AIP

P3 Plus 42 33 20.29N 020 04 44.31E Administrative Boundary Line

Along Administrative Boundary Line 42 33 20.29N 020 44 44.31E to P1 Administrative Boundary Line

P4 42 50 32.83N 020 22 24.54E Administrative Boundary Line

Along Administrative Boundary Line Administrative Boundary Line

P1 42 15 43.51N 021 35 26.45E Administrative Boundary Line

3.2. From the beginning of air navigation services provision in the designated airspace, Hungary will 
publish the defined airspace in the Hungarian AIP.

1 The “Administrative Boundary Line” is based on the Military Technical Agreement between the International Security Force (“KFOR”) and the 
Governments of the Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Serbia and subsequent agreements to include the Agreement on Temporary 
Operating Procedures for Cooperation and Coordination Astride the Kosovo Administrative Boundary (TOPA), dated 17 August 2001.  In 2002, maps 
depicting the Kosovo Administrative Boundary were signed between KFOR and Serbian Armed Forces, and these maps were marked with the 
Administrative Boundary that we have today.  The coordinates in the Annex were based on these maps. 
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3.3. For the purposes of this Agreement, KFOR designates HungaroControl as the provider of ANS, 
as defined in Article Four, within the airspace described above and depicted in Annex A  to this 
Agreement. For the purposes of this Agreement NSA and SIA are designated by KFOR to perform the 
relevant regulatory, supervisory and other related functions.

3.4. Airspace Classification: ICAO Class C
3.5. Prohibited/Restricted/Danger Areas: None are currently established within the designated airspace. 

If and when any of the above mentioned areas are required, they will be coordinated with the ANSP 
and appropriately published.

3.6. The establishment of Temporary Restricted Areas, along with their activation/deactivation 
procedures, as required in support to KFOR operations, will be defined in a  Letter of Agreement 
between the ANSP and the appropriate NATO CAOC.

ARTICLE FOUR
RESPONSIBILITIES

4.1. Within the provisions of this Agreement:
 the Parties will co-ordinate their efforts and provide support to each other for the development of 

feasible structures and solutions as well as in the course of negotiations and in the service provision 
phase with the relevant international organizations such as ICAO and EUROCONTROL and other 
stakeholders. In case the necessary consent of the relevant international stakeholders cannot 
be obtained, the Parties shall endeavour to find alternative solutions for the carrying out of the 
Assignment.

4.2. KFOR:
4.2.1. continues to maintain overall control and co-ordination over the designated airspace, 

by virtue of its international mandate, and irrespective of the provision of ANS and other 
tasks carried out by Hungary.

4.2.2. continues to retain the authority to re-claim at any time the control of the designated 
airspace for operational considerations.

4.2.3. shall ensure, via NATO unclassified SPINS, the availability of AIS data, in coordination with 
the appropriate NATO CAOC.

4.2.4. shall ensure that the Hungarian AIP information and all existing NATO unclassified SPINS 
are aligned.

4.2.5. in coordination, as required, with higher headquarters of the Allied Command 
for Operations involved in KFOR operations and in close cooperation with NATO 
International Staff, continues to pass the necessary decisions and to provide the 
necessary support for the Assignment including support in developing and negotiating 
the agreements to be concluded with third parties for the carrying out of the Assignment.

4.2.6. in case the need arises to conclude agreements concerning cross-border arrangements 
for service provision, Hungary on behalf of KFOR and after prior formal authorisation by 
KFOR, shall negotiate and conclude the necessary agreements, in close cooperation with 
NATO International Staff.

4.3. Hungary including when acting through the entities acting on its behalf (ANSP, the NSA and the SIA 
in particular):
4.3.1. shall provide through the ANSP ATS in the designated airspace and carry out the related 

tasks specified in Subparagraph 4.3.2.
4.3.2. shall carry out the regulatory, supervisory and other related tasks as set out in Article 8 

and 11 of this Agreement.
4.3.3. shall co-ordinate with KFOR the accommodation of KFOR airspace requirements as 

a matter of priority.
4.3.4. shall provide AIS for the designated airspace to the extent possible and as appropriate in 

accordance with the standards and recommended practices of Annex 15 to the Chicago 
Convention.
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4.3.5. shall not be considered a  Meteorological Services (MET) provider, only as responsible 
for ensuring the collection of the necessary data through the conclusion of appropriate 
contracts and co-operation agreements and arrangements.

4.3.6. shall provide flow management services in cooperation with EUROCONTROL Network 
Manager, as applicable.

4.3.7. shall provide a unique Secondary Surveillance Radar (SSR) Mode 3/A code to Instrument 
Flight Rule/General Air Traffic (IFR/GAT) flights operating within the designated airspace 
by obtaining the necessary SSR Mode 3/A Codes.

4.3.8. shall publish all relevant information within the Hungarian AIP, including the 
requirements for aircraft instrument and equipment.

4.3.9. shall not be considered a  Communication, Navigation, and Surveillance (CNS) provider, 
but only as responsible for ensuring the availability of the necessary infrastructure and 
the collection of the necessary data through the conclusion of appropriate contracts and 
co-operation agreements and arrangements.

4.3.10. shall ensure an appropriate insurance policy is in place for the provision of air navigation 
services, consistent with International and Hungarian laws.

4.3.11. shall be authorized, to negotiate and conclude all necessary arrangements with 
neighbouring ATS units and as appropriate with other authorities under the umbrella of 
this Agreement and in close cooperation with KFOR and NATO International Staff.
4.3.11.1. These documents shall specify the coordination procedures or rules and 

procedures to be applied between the ANSP and the respective unit or 
authority in accordance with the provisions of this Agreement.

4.3.11.2. Copies of all documents elaborated under this provision will be made available 
to all Parties without delay.

ARTICLE FIVE
RULES FOR USE OF THE AIRSPACE

5.1. The designated airspace shall be opened at all times to GAT, following applicable rules of the air and 
rules pertaining to air traffic services.

5.2. Hungary exercising no sovereign powers in the designated airspace, accepts that this airspace will 
remain closed for the overflight of State aircraft.

5.3. NATO and KFOR OAT flights shall be conducted within the designated TRA(s) as defined in 
Paragraph 3.6.

5.4. Hungary shall not be entitled to grant exemptions to GAT flights from the payment of service 
charges. No flights exempted or otherwise exempt from the payment of service charges provided 
shall be permitted in the designated airspace. All GAT flights without exception are under an 
obligation to pay service charges.

ARTICLE SIX
FINANCIAL PROVISIONS

6.1. The full cost of the Assignment including the costs linked to the preparation phase of the 
Assignment before the conclusion of this Agreement incurred by Hungary and the entities acting on 
its behalf shall be recovered on the basis of a full cost recovery system.

6.2. To this effect, Hungary on behalf of KFOR shall establish an en-route charging zone in the 
designated airspace in accordance with principles agreed upon with EUROCONTROL.

6.3. For setting the chargeable unit rate for the provision of air navigation services in the established 
charging zone a dedicated en-route cost base (hereinafter referred to as Cost Base) shall be set up 
in advance by the ANSP, comprising all the relevant costs incurred related to the provision of air 
navigation service.

6.4. For the establishment of the Cost Base – prior to the commencement of air navigation services 
provision in the designated airspace – a  separate document (“Principles”) has to be issued by the 
ANSP, defining the detailed applicable principles and rules for the establishment of en-route unit 
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rates in the designated airspace. In line with the Principles, the ANSP shall be entrusted by KFOR to 
manage the Cost Base and propose the annual route charge applicable for the following period for 
the designated airspace.

6.5. After informing KFOR and NATO International Staff, the Principles and the annual route charge for 
the designated airspace will be published by Hungary, unless KFOR or NATO International Staff raise 
objections within fifteen days of receipt thereof.

6.6. Hungary or the ANSP shall negotiate and after informing KFOR and NATO International Staff 
conclude the agreements necessary for the functioning of the charging mechanism and collection 
of route charges with EUROCONTROL on behalf of KFOR.

ARTICLE SEVEN
LEGAL CONSIDERATIONS

7.1. Applicable Law:
7.1.1. For the purposes of this Agreement, in the course of providing the services and related 

tasks under this Agreement the rules of Hungarian law as well as ICAO Standards and 
Recommended Practices shall be applied as appropriate and to the extent possible.

7.1.2. Hungary shall draft the rules that are to be applied for the provision of ANS in the 
designated airspace, in order to adapt the relevant ICAO Standards and Recommended 
Practices to the extent possible and as appropriate. The draft rules shall be sent to KFOR 
and NATO International Staff, and in case of no objections, these rules shall be published 
in the Hungarian AIP before the commencement of air navigation services provision.

7.1.3. Differences from ICAO Standards and Recommended Practices or procedures in the 
designated airspace shall be published within the Hungarian AIP.

7.2. Liability:
7.2.1. The liability for damages arising from service provision and the provision of related tasks 

by Hungary shall rest with Hungary, as led down in this present agreement.
7.2.2. Claims arising for damages arising from the provision of air navigation services shall 

be handled in accordance with the aforementioned insurance policy identified in 
Subparagraph 4.3.10.

7.2.3. The provisions of the present Article shall be without prejudice to the relevant rules of 
international law. As such, any further claims arising for damages arising from service 
provision and the provision of related tasks shall be brought against the entity defined in 
Hungarian law and courts of Hungary.

7.2.4. Any limitation of liability shall be published in the Hungarian AIP.
7.2.5. In the event of an air accident determining the need for settlement of claims beyond 

the ceiling of the ANSP insurance and without prejudice of Subparagraph 7.2.2, will 
be addressed among the Parties concerned, including by addressing such matters at 
diplomatic and political level, if required.

ARTICLE EIGHT
CERTIFICATION AND LICENSING

8.1. Hungary, acting through the NSA, will:
8.1.1. ensure certification through evaluation of the ANSP’s readiness as defined by the 

common requirements;
8.1.2. ensure continuous oversight of the ANSP and monitoring of the approved safety 

management system;
8.1.3. ensure licensing of ANSP, air traffic controllers and other supporting staff.
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ARTICLE NINE
COORDINATION WITH NATO ENTITIES

9.1. The ANSP shall establish a dedicated line of communication with the appropriate NATO CAOC and 
KFOR for the purposes of coordinating the following:
9.1.1. activation/deactivation of the TRA;
9.1.2. in-flight emergency situations including radio failure, hijacks, and other states of 

emergency in accordance with ICAO standards;
9.1.3. search and rescue operations;
9.1.4. special procedures for the handling of UAV/RPA;
9.1.5. all other contingencies.

9.2. In the event of a crisis which has an impact on the operational use of the designated airspace, KFOR 
will coordinate with the ANSP the implementation of appropriate measures to accommodate KFOR 
requirements concerning use of the airspace. This includes its publication through the AIS system.

9.3. NATO will maintain overall oversight of the activities conducted by Hungary and its ANSP. In 
particular, NATO International Staff, Defence Investment Division will be informed along with KFOR 
of all information/action concerning this Assignment.

9.4. This Coordination will be further specified in an appropriate arrangement between appropriate 
NATO CAOC, KFOR and the ANSP respectively.

ARTICLE TEN
SEARCH AND RESCUE

10.1. In the event of accident, incident or awareness of a requirement for search and rescue operations, 
the ANSP shall coordinate with the appropriate NATO CAOC, Joint Rescue Coordination Centre and 
other respective air navigation service providers, as deemed necessary, in accordance with ICAO 
Standards, Recommended Practices or procedures.

10.2. The ANSP shall provide necessary data, orally or electronically, and provide assistance in search and 
rescue operations until the situation is resolved.

ARTICLE ELEVEN
SAFETY INVESTIGATION

11.1. Hungary, through the SIA shall conduct, in accordance with the rules of Hungarian law as 
appropriate, the safety investigation of occurrences that take place in the designated airspace and 
are related to operation of the ANSP.

11.2. The SIA shall be authorized to conduct safety investigations at the principle place of operation of 
the ANSP in respect of occurrences in the designated airspace.

11.3. The SIA will not conduct safety investigations in respect of accidents the investigation of which 
fall in accordance with the standards and recommended practices of Annex 13 to the Chicago 
Convention within the competence of other States.

ARTICLE TWELVE
SECURITY AND DISCLOSURE OF INFORMATION

12.1. The Parties will ensure the proper handling of sensitive information exchanged for the purpose of 
this Agreement.

12.2. Each Party will take all appropriate steps to keep free from any disclosure all information exchanged 
in confidence, unless the other Party consents to such disclosure.
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ARTICLE THIRTEEN
COMMENCEMENT, DURATION, TERMINATION AND NOTIFICATION

13.1. This Agreement shall enter into force on the 30th day following the date when the Parties to the 
Agreement have notified each other on the completion of their respective requirements for 
concluding the Agreement.

13.2. This Agreement shall continue to be in force for an initial period which shall begin on the date as 
defined in Paragraph 13.1 and expire on the day the fifth year of air navigation services provision 
by Hungary has elapsed from the effective date of service provision published in the Hungarian 
AIP. During this initial period this Agreement shall only be terminated or suspended for compelling 
reasons and with the consent of the Parties. Following the initial period this Agreement shall 
automatically be extended for an indefinite period unless either Party to the Agreement submitted 
a  written notice at least six months before the termination of the initial period. After the initial 
period the Agreement may be terminated by submitting a six months written notice to the end of 
the calendar year in advance to the other Party to the Agreement through the diplomatic channel.

13.3. After the initial period, in the event of conflict, during a  period of emergency or in the interest 
of public safety, or in other exceptional circumstances, each Party has the right to suspend or 
terminate the Agreement with immediate effect, and shall notify the other Party accordingly.

13.4. In case the Assignment cannot be carried out due to the lack of co-operation of international 
stakeholders or unforeseen technical difficulties, Hungary shall be entitled to request NATO’s 
engagement, at political level, towards the resolution of the obstacle. In case the situation remains 
unresolved, Hungary shall be entitled to terminate this Agreement with immediate effect.

13.5. In case of suspension of the Agreement including the situation referred to in Subparagraph 4.2.2, 
the costs incurred by Hungary and the entities acting on its behalf during or as a  result of the 
suspension, shall be recovered after this period ends, and service is again provided by the ANSP. 
In case the duration of the suspension period is longer than 4 weeks, Hungary shall be entitled to 
terminate this Agreement with immediate effect.

13.6. In case of termination of the Agreement, the Parties shall assess the situation together as soon as 
practicable and pass decisions concerning its management. KFOR shall endeavour to assist Hungary 
to ensure that any outstanding costs of Hungary and the entities acting on its behalf are included in 
the successive cost base and recovered.

ARTICLE FOURTEEN
MODIFICATION AND INTERPRETATION

14.1. This Agreement, as well as the rights and obligations of the parties shall be interpreted in 
accordance with the NAC decision and the letter of the Hungarian Minister of Foreign Affairs. 
Conflicts in interpretation of this Agreement shall be resolved by consultation among the Parties 
and will not be referred to any national or international tribunal or third party for settlement.

14.2. Any amendments agreed by the Parties shall become effective in the manner described under 
Paragraph 13.1.

14.3. In case the Parties are unable to resolve any disagreement by negotiation, the dispute shall be 
submitted to the NAC for final resolution.

14.4. This Agreement is signed in two original copies, both in English and Hungarian languages. In case of 
discrepancy, the English version shall prevail.

14.5. Once signed, this agreement will be forwarded by COMKFOR through the chain of command to 
NATO International Staff for notification to the ICAO Regional Office and the ICAO Council.
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In witness whereof, the undersigned, have signed this Implementing Agreement:
SIGNED

For the Government of Hungary

Date :

COMKFOR

Date :
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Annex*

* A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegének melléklete jelen közlöny mellékleteként, az  
MK_13_221_CCXLVIIItv_annex.pdf fájlnév alatt található. A Megállapodás ezen része jelen közlöny 88447-től 
88556-ig oldalait képezi.
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VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS AMELY LÉTREJÖTT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA, VALAMINT  
A KOSZOVÓI NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI ERŐ (KFOR) KÖZÖTT A KOSZOVÓ FELETT KIJELÖLT LÉGTÉRBEN 
EGYES LÉGINAVIGÁCIÓS SZOLGÁLATOK NYÚJTÁSÁRÓL ÉS EGYÉB KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 
ELLÁTÁSÁRÓL 

Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Magyarország) és a NATO-t képviselő Nemzetközi Koszovói Biztonsági Erő 
(a továbbiakban: KFOR), a továbbiakban együtt: “a Felek”.
Figyelemmel az 1944. december 7-én Chicagóban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény (amely 
a Chicagói Egyezmény néven is ismert) és vonatkozó módosításai által a polgári repülésben betöltött szerepére. 
Tekintettel az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-én elfogadott 1244 sz. határozatára 
(BTH), amely (az ekkor Szerbiához – a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságként is ismert Szerbia és Montenegró 
utódállamához – tartozó) Koszovóban nemzetközi polgári és biztonsági erő jelenlétét engedélyezte (amelynek 
felhatalmazása alapján a NATO később létrehozta a NATO irányítása alatt működő Koszovói Nemzetközi Biztonsági 
Erőt, a KFOR-t), valamint létrehozta az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Misszióját (UNMIK).  
Tekintettel a KFOR és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság valamint a Szerb Köztársaság között 1999. június 9-én 
Kumanovoban aláírt Katonai Műszaki Megállapodásra (MTA), amelyben a KFOR-ra ruházták át a Koszovó feletti 
légtér kizárólagos ellenőrzési jogát.
Figyelemmel a légtér helyzetére, amely azóta a NATO Balkáni Egyesített Műveleti Területének részét képezi.
Figyelemmel arra, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) felfüggesztette az Európai 
Regionális Léginavigációs Terv egy részét és a Koszovó feletti légteret lezárta a polgári légiforgalom előtt, amely alól 
kivételt képeznek egy szomszédos állam területén átvezető két megközelítési/indulási útvonalat használó Pristina 
repülőterére érkező és onnan induló járatok.
Figyelemmel arra, hogy szükséges a nemzetközi polgári légi közlekedés biztonságos és szabályozott 
lebonyolításának elősegítése egy külső félnek minősülő léginavigációs szolgáltató átmeneti bevonásával a légi 
navigációs és egyéb szolgálatok nyújtása a kijelölt légtérben.
Figyelemmel a NATO/KFOR tevékenységéhez a Magyarország külügyminisztere által a NATO Főtitkára részére 
2012. március 1-jén megküldött levél értelmében nyújtandó magyar hozzájárulásra.
Figyelemmel az Észak-atlanti Tanács (a továbbiakban: NAC) 2012. április 3-án kelt PO(2012)0133 sz. határozatára 
és az azt követően 2012. április 16-án kelt PO(2012)0133-AS1 sz. Intézkedési Lapjára, amelyben megbízzák 
Magyarországot és a magyar léginavigációs szolgáltatót, hogy technikai közreműködőként járjanak el a kijelölt 
légtér normalizálásában. 
Azzal az óhajjal, hogy olyan megállapodásokat dolgozzanak ki, amelyek lehetővé teszik a kijelölt légtérben 
léginavigációs szolgálatok nyújtását és a vonatkozó szabályozási funkciók elvégzését, a lehetséges mértékig az ICAO 
előírásai szerint és a vonatkozó és alkalmazható magyar jogszabályoknak megfelelően.
Figyelemmel arra a tényre, hogy Magyarország és nemzeti léginavigációs szolgáltatója kijelentették, hogy a jelen 
Megállapodás alapján nyújtott szolgálatokból vagy azokkal kapcsolatban fennálló felelősségük kizárólag a szóban 
forgó szolgáltatásokra vonatkozó biztosítás által fedezett károkra korlátozódik.
Alapozva a NATO/KFOR szövetségesek, illetve résztvevő nemzetek közötti szolidaritás szellemére, amely a 
Megbízatás teljes időszakában érvényesül, és Magyarország azon jogának fenntartásával, hogy ebben a tekintetben 
a NAC-hoz és a NATO tagállamokhoz fordulhasson.
Figyelemmel a Koszovó feletti légtér szokásostól eltérő politikai és jogi helyzetére.
A következőkben állapodtak meg:

ELSŐ CIKK
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Jelen Megállapodás és annak későbbi módosításainak céljaira a következő meghatározások érvényesek, más 
kifejezett nyilatkozat hiányában:
1.1. ”AIP” vagy Aeronautical Information Publication (Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány) jelenti az összes 

légiforgalmi információ összegyűjtését és terjesztését a Koszovó feletti kijelölt légtérben a polgári 
légiforgalom számára rendelkezésre álló légtér tekintetében.
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 1.2. ”ANS” vagy Air Navigation Services (Léginavigációs Szolgálatok) jelen Megállapodás céljaira magában 
foglalja a légiforgalmi szolgáltatást (Air Traffic Management - ATM) és a légiforgalmi tájékoztató szolgálatot 
(Aeronautical Information Aervices - AIS).

 1.3. ”ANSP” vagy Air Navigation Service Provider (Léginavigációs Szolgáltató) jelenti az általános légiforgalom 
(GAT) számára léginavigációs szolgálatokat nyújtó bármely állami vagy magán-szervezetet. Jelen 
Megállapodás céljaira az ANSP a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (HungaroControl Air 
Navigation Services Pte. Ltd.).

 1.4. ”A megfelelő NATO CAOC” jelentése az illetékes NATO Egyesített Légi Műveleti Központ Combined Air 
Operations Centre (NATO Combined Air Operations Center).

 1.5. ”Megbízatás” jelenti a jelen Megállapodás alapján végrehajtott előkészítő tevékenység és a szolgálatok 
nyújtását.

 1.6. ”ATM” jelentése: ATS, Légtérgazdálkodás és Légiforgalmi Áramlásszervezés (Airspace Management és Air 
Traffic Flow Management).

 1.7. ”ATS” jelenti a Körzeti Irányító Szolgálatot, a Repüléstájékoztató szolgálatot és a riasztószolgálatot.
 1.8. A ”Kijelölt Légtér” jelentése a 3. cikkben meghatározott jelentés.
 1.9. ”FIR” jelentése a Repüléstájékoztató Körzet (Flight Information Region - FIR), meghatározott kiterjedésű 

légtér, amelyben repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot nyújtanak.
1.10. ”GAT” vagy General Air Traffic (Általános Légiforgalom) jelenti az ICAO szabályainak és rendelkezéseink 

megfelelően végzett repüléseket.
1.11. ”ICAO Class C Airspace” (ICAO C osztályú légtér) jelenti, hogy légijármű üzemeltetés végezhető a Műszer 

Szerinti Repülési Szabályok (Instrument Flight Rules - IFR), a Különleges Látvarepülési Szabályok (Special 
Visual Flight Rules - SVFR) vagy a Látvarepülési Szabályok (Visual Flight Rules - VFR) betartásával. Az összes 
légijármű Légiforgalmi Irányítói Engedély (Air Traffic Control - ATC) alapján működik. Az IFR és SVFR szerint 
üzemelő légijárművek egymástól és a VFR szerint üzemelő légijárművektől el vannak különítve, de a 
VFR szerinti repülések nincsenek egymástól elkülönítve. A VFR szerinti repülések megkapják a többi VFR 
repüléssel kapcsolatos forgalmi tájékoztatást.

1.12. ”NSA” jelentése a Nemzeti Felügyeleti Hatóság (National Supervisory Authority). Jelen Megállapodás 
értelmében az NSA Magyarország légiközlekedési hatóságát jelenti.

1.13. ”OAT” vagy Műveleti Légiforgalom (Operational Air Traffic) jelenti a GAT vonatkozásában meghatározott 
rendelkezésektől eltérő repüléseket.

1.14. ”Eseményvizsgálat” a balesetek és repülőesemények megelőzése céljából az eseményvizsgálatokat végző 
hatóság által végzett olyan eljárás, amely az adatok gyűjtését és elemzését, a következtetések levonását 
- többek között az ok(ok) és/vagy a kiváltó tényezők meghatározását -, illetve szükség esetén biztonsági 
ajánlások kidolgozását foglalja magában.

1.15. ”SPINS” jelenti a megfelelő NATO testületek által közzétett Speciális Utasításokat (Special Instructions), 
amelyek nyílt minősítésű speciális utasítások vagy konkrét információk a kijelölt légtérben GAT forgalomként 
repülő légijárművek számára.

1.16. ”Állami repülések” (State flights) azok a műveleti repülések, amelyeket kormányzati, katonai, vámügyi és 
rendőri szervek hajtanak végre.

1.17. ”TRA” jelentése Időszakosan Korlátozott Légtér (Temporary Restricted Area), amely a kijelölt légtérben egy 
olyan meghatározott kiterjedésű légtér, amelyen belül a légijárművek repülése meghatározott feltételek 
szerint korlátozott.

1.18. ”SIA” jelenti az Eseményvizsgálatokat Végző Hatóságot (Safety Investigation Authority). Jelen Megállapodás 
értelmében a SIA Magyarország Közlekedésbiztonsági Szervezetét jelenti.

1.19. ”UAV/RPA” jelentése pilóta nélküli légijármű / távvezérelt légijármű (Unmanned Aerial Vehicle/Remotely 
Piloted Aircraft).

MÁSODIK CIKK
CÉL

2.1. Jelen Megállapodás célja, hogy szabályozza a kijelölt légtérben nyújtandó léginavigációs szolgálatok 
nyújtásával kapcsolatban – a saját hatáskörrel rendelkező hatóságai és az ANSP útján eljáró – 
Magyarországnak adott megbízás valamennyi aspektusát.
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2.2. Továbbá, a Megállapodás a jövőben alapul szolgál Magyarország, saját hatáskörrel rendelkező hatóságai, 
valamint az ANSP számára érintett szereplőkkel való tárgyalásokhoz és meghatározott léginavigációs 
szolgálatoknak a kijelölt légtérben történő nyújtásával kapcsolatos meghatározott működési és műszaki 
szempontokat tartalmazó későbbi megállapodások megkötéséhez.

2.3. Jelen Megállapodás a KFOR által a kijelölt légteret illetően gyakorolt átfogó ellenőrző és koordináló 
tevékenységet nem érinti.

HARMADIK CIKK
A LÉGTÉR KIJELÖLÉSE, MEGHATÁROZÁSA

3.1. Az ebben a cikkben meghatározott kijelölt légtér meghatározását kizárólag a léginavigációs szolgálatok 
nyújtásával kapcsolatos műszaki és működési szükségletek indokolják, és az nem érinti a jelenlegi FIR 
határokat:
3.1.1. függőlegesen: a 205-ös repülési szinttől (FL) FL 660-ig;
3.1.2. vízszintesen: A kijelölt légtér vízszintes határa megegyezik a NATO/KFOR által az alábbiakban 

azonosítottakkal (ld. jelen Megállapodás mellékletét):

KIZÁRÓLAG LÉGI NAVIGÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJÁRA

Pontok Koordináták Eredet

P1 42 15 43.51N 021 35 26.45E Közigazgatási határvonal 
határvonal1

OLOTA 42 13 48N      021 37 00E ICAO megállóhely

A SKOPJE FIR-BELGRAD FIR mentén BELGRAD és SKOPJE AIP-k

P2 – SKOPJE FIR, TIRANA FIR & 
BELGRADE FIR csomópont

41 52 37N      020 35 37E    „Hármas pont“ – SKOPJE FIR, TIRANA 
FIR & BELGRAD FIR csomópont – 
AIP-k alapján

A TIRANA FIR – BELGRAD FIR 
mentén

TIRANA AIP

P3 43 33 19.43N 020 04 44.13E A TIRANA FIR-en lévő pont a 
Közigazgatási határvonalra záródik; 
TIRANA AIP

P3 Plus 42 33 20.29N 020 04 44.31E Közigazgatási határvonal

A Közigazgatási határvonal mentén 42 33 20.29N 020 44 44.31E-től P1-ig Közigazgatási határvonal

P4 42 50 32.83N 020 22 24.54E Közigazgatási határvonal

A Közigazgatási határvonal mentén Közigazgatási határvonal

P1 42 15 43.51N 021 35 26.45E Közigazgatási határvonal

3.2. A léginavigációs szolgálatok nyújtásának a kijelölt légtérben való megkezdésétől, a kijelölt légtér adatait 
Magyarország teszi közzé a magyar AIP-ben. 

3.3. Jelen Megállapodás alkalmazásában a KFOR a HungaroControl-t jelöli ki a 4. cikkben meghatározott légi 
navigációs szolgálatok nyújtására a fentiekben meghatározott és a jelen Megállapodás mellékletében 
meghatározott légtérben. Jelen Megállapodás alkalmazásában a KFOR az NSA-t és a SIA-t jelöli ki a vonatkozó 
hatósági, felügyeleti és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátására.

1 A „Közigazgatási határvonal” a Nemzetközi Biztonsági Erő („KFOR“) és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, illetve a Szerb Köztársaság kormányai 
között létrejött Katonai Műszaki Megállapodáson, valamint az ezt követően létrejött további megállapodásokon – többek között a 2001. augusztus 
17-én kelt, a koszovói közigazgatási határon átnyúló együttműködéssel és egyeztetéssel kapcsolatos ideiglenes operatív eljárásokról szóló 
megállapodáson (TOPA) – alapul.  A KFOR és a Szerb Fegyveres Erők 2002-ben írták alá a Koszovói közigazgatási határt ábrázoló térképeket, amely 
térképeken kijelölték a ma is érvényes közigazgatási határvonalat. A mellékletben található koordináták ezeken a térképeken alapulnak.
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3.4. Légtér besorolása: ICAO C osztály
3.5. Tiltott/Korlátozott/Veszélyes légterek: A kijelölt légtérben jelenleg nem kerül kijelölésre tiltott/korlátozott/

veszélyes légtér. Ha és amennyiben a fenti légterek kijelölésének bármelyikére szükség lenne, az azokkal 
kapcsolatos koordinációs tevékenységet az ANSP végzi el és azok megfelelően kihirdetésre kerülnek.

3.6. A KFOR műveletek támogatásához szükséges időszakosan korlátozott légterek kialakítását és a vonatkozó 
aktiválási/deaktiválási eljárásokat az ANSP és a megfelelő NATO CAOC között megkötött koordinációs 
megállapodásban határozzák meg.  

NEGYEDIK CIKK
FELELŐSSÉG

4.1. Jelen Megállapodás rendelkezéseinek keretei között:
 A Felek összehangolják munkájukat és segítséget nyújtanak egymásnak a megvalósítható struktúrák és 

megoldások kidolgozása terén, valamint az érintett nemzetközi szervezetekkel (pl. ICAO, EUROCONTROL) és 
más érintettekkel folytatott tárgyalások során, illetve a szolgálatok nyújtásának szakaszában. Amennyiben 
az érintett nemzetközi szereplők szükséges hozzájárulását nem sikerül megszerezni, a felek alternatív 
megoldásokat igyekeznek kidolgozni a Megbízatás végrehajtása érdekében.

4.2. A KFOR:
4.2.1. nemzetközi megbízása alapján és a léginavigációs szolgálatoktól, valamint a Magyarország által 

végzett más feladatoktól függetlenül továbbra is átfogó ellenőrző és összehangoló tevékenységet 
végez a kijelölt légteret illetően.

4.2.2. folyamatosan fenntartja a jogot arra, hogy nemzetközi megfontolások miatt visszaállítsa 
ellenőrzését a kijelölt légtér felett.

4.2.3. a NATO nem minősített SPINS utasításai révén, a megfelelő NATO CAOC-kal együttműködésben 
biztosítja az AIS adatok rendelkezésre állását.

4.2.4. gondoskodik a magyar AIP tájékoztató és minden meglévő nem minősített NATO SPINS utasítás 
összehangolásáról.

4.2.5. szükség esetén a KFOR műveletekben részt vevő Szövetséges Operatív Parancsnokság magasabb 
szintjeivel egyeztetve, és a NATO Nemzetközi Titkárságával szoros együttműködésben továbbra 
is meghozza a szükséges döntéseket és biztosítja a Megbízatás végrehajtásához szükséges 
támogatást, beleértve a Megbízatás végrehajtása érdekében külső felekkel megkötendő 
megállapodások kidolgozásához és az azokkal kapcsolatos tárgyalásokhoz nyújtott segítséget.

4.2.6. amennyiben a szolgálatok nyújtása érdekében határon átnyúló kérdésekben kell megállapodást 
kötni, Magyarország a NATO Nemzetközi Vezérkarával szorosan együttműködve, a KFOR nevében 
és a KFOR előzetes hivatalos felhatalmazásának birtokában lefolytatja a tárgyalásokat és megköti a 
szükséges megállapodásokat.

4.3. Magyarország – olyan esetekben is, amikor a nevében eljáró szervezeteken (többek között az ANSP, az NSA és 
az SIA) keresztül jár el:
4.3.1. az ANSP-n keresztül biztosítja az ATS-t a kijelölt légtérben és elvégzi a 4.3.2 albekezdésben 

meghatározott ezzel kapcsolatos feladatokat.
4.3.2. hatósági, felügyeleti és más kapcsolódó feladatokat lát el a jelen Megállapodás 8. és 11. cikkében 

meghatározottaknak megfelelően.
4.3.3. prioritásként kezelve a KFOR-ral egyeztetve végzi a KFOR légtérrel kapcsolatos igényeinek 

kiszolgálását.
4.3.4. lehetőség szerint és az igényeknek megfelelően biztosítja az AIS-t a kijelölt légtérre vonatkozóan a 

Chicagói Egyezmény 15. függelékében meghatározott szabványok és ajánlott gyakorlatok szerint.
4.3.5. nem minősül meteorológiai (MET) szolgáltatónak, kizárólag azért felelős, hogy a megfelelő 

szerződések és együttműködési megállapodások megkötése révén biztosítsa a szükséges adatok 
összegyűjtését.

4.3.6. áramlásszervezési szolgáltatásokat nyújt, szükség esetén együttműködésben az EUROCONTROL 
Hálózati Vezetővel.
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4.3.7. a szükséges SSR 3/A üzemmód kódokat beszerezve egyedi Másodlagos Légtérellenőrző Radar 
(SSR) 3/A üzemmódú kódot biztosít a kijelölt légtérben működő Műszer Szerinti Repülési Szabály/
Általános Légiforgalmi (IFR/GAT) repüléseket végrehajtók számára.

4.3.8. a magyar AIP-ben minden lényeges tájékoztatást közzétesz, beleértve a légijárművek műszereivel és 
berendezéseivel kapcsolatos követelményeket.

4.3.9. nem minősül kommunikációs, navigációs és légtérellenőrzést (CNS) ellátó szolgáltatónak, 
kizárólag azért felelős, hogy biztosítsa a szükséges infrastruktúra rendelkezésre állását és a 
megfelelő szerződések és együttműködési megállapodások megkötése révén a szükséges adatok 
összegyűjtését.

4.3.10. a nemzetközi és magyar jogszabályokkal összhangban megfelelő biztosításról gondoskodik a 
léginavigációs szolgálatok nyújtásához.

4.3.11. felhatalmazással rendelkezik, hogy egyeztessen és megkössön minden szükséges megállapodást a 
szomszédos ATS egységekkel és szükség esetén más hatóságokkal jelen Megállapodás keretében és 
szoros együttműködésben a KFOR-ral és a NATO Nemzetközi Titkárságával.
4.3.11.1 Jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelően ezek a dokumentumok határozzák 

meg az egyeztetésre vonatkozó eljárásokat, illetve szabályokat és az ANSP, valamint az 
érintett egység vagy hatóság között alkalmazandó szabályokat és eljárásokat.

4.3.11.2 Jelen rendelkezés értelmében kidolgozásra kerülő valamennyi dokumentum példányait 
késedelem nélkül valamennyi Fél rendelkezésére kell bocsátani.

ÖTÖDIK CIKK
A LÉGTÉR IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI

5.1. A kijelölt légtér a GAT forgalom számára mindenkor nyitva áll a repülési és a légiforgalmi szolgálatokra 
vonatkozó szabályoknak megfelelően.

5.2. Magyarország nem gyakorol szuverén jogokat a kijelölt légtérben és elfogadja, hogy a légtér felett Állami 
légijárművek átrepülése nem engedélyezett. 

5.3. A NATO és a KFOR OAT repüléseket a 3.6 bekezdésben meghatározott kijelölt TRA(ko)-n keresztül hajtják 
végre.

5.4. Magyarország nem adhat mentességet a GAT járatok számára a szolgáltatási díjak megfizetése alól. 
A  szolgáltatási díjak megfizetése alól mentesített vagy bármely egyéb módon mentességet élvező járatok 
a kijelölt légtérbe történő berepülése nem engedélyezett. Kivétel nélkül minden GAT járat köteles a 
szolgáltatási díjakat megfizetni.

HATODIK CIKK
PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

6.1. A Magyarország és a nevében eljáró szervezetek részéről a Megbízatással kapcsolatban felmerült teljes 
költség – a Megbízatásnak a jelen Megállapodás megkötését megelőző előkészítő szakasszal kapcsolatos 
költségeit is beleértve – a teljes költségtérítési rendszer alapján kerül megtérítésre.

6.2. Ennek érdekében Magyarország az EUROCONTROL-lal egyeztetett alapelveknek megfelelően a KFOR 
nevében útvonal díjszámítási övezetet hoz létre a kijelölt légtérben.

6.3. A kialakított díjszámítási övezetben végzett léginavigációs szolgálatok nyújtásáért felszámítható egységdíj 
megállapításához az ANSP előzetesen külön erre a célra szolgáló útvonal költségalapot (a továbbiakban: 
„Költségalap“) hoz létre, amely tartalmazza a léginavigációs szolgálatokkal kapcsolatban felmerülő összes 
költséget.

6.4. A Költségalap létrehozásához – a léginavigációs szolgálatok kijelölt légtérben történő nyújtásának 
megkezdését megelőzően – az ANSP-nek külön dokumentumot („Alapelvek“) kell kiadnia, amelyben 
részletesen meghatározza a kijelölt légtérben felszámított útvonal egységdíjak megállapítására 
alkalmazandó alapelveket és szabályokat. A KFOR az Alapelvekkel összhangban megbízza az ANSP-t, hogy a 
Költségalapot kezelje és javaslatot tegyen a kijelölt légtérben a következő időszak során alkalmazandó éves 
útvonal-díjat illetően.
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6.5. A KFOR és a NATO Nemzetközi Titkárság értesítését követően – ha a KFOR, illetve a NATO Nemzetközi 
Titkárság a tájékoztatás megküldésétől számított tizenöt napon belül nem emel kifogást – Magyarország 
kihirdeti az Alapelveket és a kijelölt légtérre érvényes éves útvonal-díjat.

6.6. Magyarország vagy az ANSP egyeztetéseket folytat és – a KFOR és a NATO Nemzetközi Titkárság 
tájékoztatását követően – a KFOR nevében megköti az EUROCONTROL-lal a díjszámítási mechanizmus 
működéséhez és az útvonal-díj beszedéséhez szükséges megállapodásokat.

HETEDIK CIKK
JOGI RENDELKEZÉSEK

7.1. Alkalmazandó jog:
7.1.1. Jelen Megállapodás alkalmazásában a Megállapodás értelmében nyújtott szolgálatok és kapcsolódó 

feladatok ellátása során értelemszerűen és lehetőség szerint a magyar jogszabályok, valamint az 
ICAO szabványai és ajánlott gyakorlatai alkalmazandók.

7.1.2. Magyarország úgy dolgozza ki a kijelölt légtérben történő ANS szolgálatok nyújtására alkalmazandó 
szabályokat, hogy azokba lehetőség szerint és értelemszerűen beépíti a vonatkozó ICAO 
szabványokat és ajánlott gyakorlatokat. A szabály-tervezet megküldésre kerül a KFOR és a NATO 
Nemzetközi Titkárság részére és ellenvetés hiánya esetén a szabályokat a léginavigációs szolgálatok 
nyújtásának megkezdését megelőzően a magyar AIP-ben közzétételre kerül.

7.1.3. A kijelölt légtérben az ICAO szabványoktól és ajánlott gyakorlatoktól, valamint az eljárásoktól való 
eltérések a magyar AIP-ben kerülnek közzétételre.

7.2. Felelősség:
7.2.1. A szolgálatok nyújtásából és a kapcsolódó feladatok ellátásából eredő kártérítési felelősség a jelen 

Megállapodásban foglaltaknak megfelelően Magyarországot terheli.
7.2.2. A léginavigációs szolgálatok nyújtásából eredő kártérítési igények a 4.3.10 albekezdésben 

meghatározott biztosítási eljárásnak megfelelően kezelendőek.  
7.2.3. A jelen cikkben foglalt rendelkezések nem érintik a nemzetközi jog vonatkozó rendelkezéseit. Ennek 

megfelelően a szolgálatok nyújtásából és a kapcsolódó feladatok ellátásából eredő bármely további 
kártérítési igényt a magyar jogszabályok szerint meghatározott entitással szemben, a magyar 
bíróságok előtt kell benyújtani.

7.2.4. A felelősség korlátozásával kapcsolatos bármely feltétel a magyar AIP-ben kerül kihirdetésre.
7.2.5. Olyan légiközlekedési baleset esetén, amellyel kapcsolatosan az ANSP biztosítási fedezetét 

meghaladó kártérítési igények merülnek fel és a 7.2.2 albekezdésben meghatározottak sérelme 
nélkül, a kérdést az érintett Felek között kell rendezni, beleértve szükség esetén a szóban forgó 
kérdések diplomáciai és politikai szintű rendezését.

NYOLCADIK CIKK
TANÚSÍTÁS ÉS ENGEDÉLYEZÉS 

8.1. Magyarország – az NSA-n keresztül eljárva:
8.1.1. gondoskodik az ANSP felkészültségének értékeléséről és tanúsításáról a közös előírásokban 

meghatározottaknak megfelelően;
8.1.2. biztosítja az ANSP folyamatos felügyeletét és a jóváhagyott repülésbiztonsági irányítási rendszer 

ellenőrzését;
8.1.3. gondoskodik az ANSP légiforgalmi irányítóinak és támogató személyzetének engedélyezéséről.

KILENCEDIK CIKK
EGYEZTETÉS A NATO SZERVEZETEKKEL

9.1. Az ANSP külön kommunikációs vonalat hoz létre a megfelelő NATO CAOC-kal és a KFOR-ral az alábbi 
tevékenységekkel kapcsolatos egyeztetés céljából:
9.1.1. a TRA aktiválása/deaktiválása;
9.1.2. repülés közbeni kényszerhelyzetek, beleértve a rádióhibát, a légijármű-eltérítést és más, az ICAO 

szabványainak megfelelő kényszerhelyzetet;
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9.1.3. kutatási és mentési műveletek;
9.1.4. az UAV/RPA kezelésével kapcsolatos különleges eljárások;
9.1.5. valamennyi további előre nem látható rendkívüli helyzet.

9.2. A kijelölt légtér műveleti használatát érintő válsághelyzet esetén, a KFOR egyeztet az ANSP-vel a megfelelő 
intézkedések végrehajtását illetően annak érdekében, hogy eleget tegyenek a KFOR légtér használatával 
kapcsolatos előírásainak. Ebbe beletartozik a válsághelyzetnek az AIS rendszeren keresztül történő 
közzététele.

9.3. A NATO fenntartja Magyarország és az ANSP által végzett tevékenységek teljes felügyeletét. Különösen 
tájékoztatni szükséges a NATO Nemzetközi Titkárságát, a Védelmi Beruházási Főosztályt, valamint a KFOR-t 
jelen Megbízatással kapcsolatos valamennyi információról és tevékenységről.

9.4. Az Egyeztetéssel kapcsolatos feltételek az illetékes NATO CAOC, a KFOR és az ANSP között létrejövő további 
megállapodásban kerülnek részletesen meghatározásra.

TIZEDIK CIKK
KUTATÁS ÉS MENTÉS

10.1. Baleset, váratlan esemény vagy kutatási és mentési műveletek igényének felmerülése esetén az ANSP 
szükség szerint egyeztet az illetékes NATO CAOC-kal, az Egyesített Mentés-koordináló Központtal és más 
érintett léginavigációs szolgáltatókkal az ICAO szabványoknak, ajánlott gyakorlatoknak és eljárásoknak 
megfelelően.

10.2. Az ANSP szóban vagy elektronikus úton biztosítja a szükséges adatokat, valamint a helyzet megoldásáig 
segítséget nyújt a kutatási és mentési műveletekhez.

TIZENEGYEDIK CIKK
ESEMÉNYVIZSGÁLAT

11.1. Magyarország az SIA-n keresztül – a magyar jogszabályok megfelelő alkalmazásával – elvégzi a kijelölt 
légtérben bekövetkező és ANSP tevékenységével kapcsolatos események vizsgálatát.

11.2. Az SIA a kijelölt légtérben bekövetkező eseményeket illetően jogosult eseményvizsgálatokat folytatni az 
ANSP székhelyén.

11.3. Az SIA nem folytat eseményvizsgálatokat olyan balesetek vonatkozásában, amelyeknek kivizsgálása a 
Chicagói Egyezmény 13. Függelékében meghatározott szabványok és ajánlott gyakorlatok értelmében más 
államok hatáskörébe tartoznak.

TIZENKETTEDIK CIKK
AZ INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGA ÉS KÖZZÉTÉTELE

12.1. A Felek gondoskodnak a jelen Megállapodás értelmében tudomásukra kerülő bizalmas információk 
megfelelő kezeléséről. 

12.2. A Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy semmilyen bizalmas információcsere se kerüljön 
harmadik fél részére továbbadásra kivéve azt az esetet, ha a másik Fél az ilyen továbbadásához hozzájárult.

TIZENHARMADIK CIKK
A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYBA LÉPÉSE, IDŐBELI HATÁLYA ÉS A MEGÁLLAPODÁSSAL KAPCSOLATOS 
ÉRTESÍTÉSEK

13.1. Jelen Megállapodás attól a naptól számított 30. napon lép hatályba, hogy a Felek kölcsönösen értesítették 
egymást arról, hogy a Megállapodás megkötéséhez szükséges követelményeket teljesítették.

13.2. Jelen Megállapodás a 13.1 bekezdésben meghatározott naptól kezdődően, a Magyarország által biztosított 
léginavigációs szolgálatok nyújtásának a magyar AIP-ban közzétett kezdőnapjától számított ötödik év 
elteltéig tartó kezdeti időszak során marad hatályban. Az említett kezdeti időszak során a Megállapodás 
kizárólag kényszerítő okok miatt és a Felek kölcsönös megegyezésével szüntethető meg vagy függeszthető 
fel. A kezdeti időszakot követően jelen Megállapodás határozatlan időre automatikusan meghosszabbodik, 
kivéve, ha bármelyik Fél legalább hat hónappal a kezdeti időszak befejeződését megelőzően a Megállapodást 
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írásban felmondja. A kezdeti időszakot követően a Felek a Megállapodást írásban felmondhatják oly módon, 
hogy a naptári év leteltét megelőzően hat hónappal diplomáciai úton, írásban értesítik erről a másik Felet.

13.3. A kezdeti időszakot követően vita esetén, rendkívüli időszakban vagy a közbiztonság érdekében vagy egyéb 
kivételes körülmények között bármelyik Fél jogosult a Megállapodást a másik Fél értesítése mellett azonnali 
hatállyal felfüggeszteni vagy felmondani.

13.4. Abban az esetben, ha a Megbízatást az érintett nemzetközi szereplők közötti egyeztetés hiánya vagy előre 
nem látható technikai nehézségek következtében nem lehet elvégezni, Magyarország kérheti a NATO 
politikai szintű beavatkozását az akadály elhárítása érdekében. Amennyiben a helyzetet megoldatlan marad, 
Magyarország jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal felmondani.

13.5. A Megállapodás felfüggesztése esetén – beleértve a 4.2.2 albekezdésben meghatározott helyzetet – 
Magyarország és a nevében eljáró szervezetek által a felfüggesztés során, illetve annak következtében 
elszenvedett költségek a szóban forgó időszak leteltét követően megtérítésre kerülnek, és az ANSP ismét 
nyújtja a szolgáltatást. Abban az esetben, ha a felfüggesztés időtartama a 4 hetet meghaladja, Magyarország 
jogosult jelen Megállapodást azonnali hatállyal felmondani.

13.6. A Megállapodás felmondása esetén a Felek a lehető legrövidebb időn belül együttesen értékelik a helyzetet 
és döntéseket hoznak annak kezelése érdekében. A KFOR törekszik támogatást nyújtani Magyarországnak 
abban, hogy Magyarország és a nevében eljáró szervezetek részéről felmerült és meg nem térített költségek a 
következő költségalapba beemelésre és megtérítésre kerüljenek.

TIZENNEGYEDIK CIKK
MÓDOSÍTÁS ÉS ÉRTELMEZÉS

14.1. Jelen Megállapodás, valamint a Felek jogai és kötelezettségei a NAC határozatnak, valamint Magyarország 
külügyminisztere levelének megfelelően értelmezendők. Jelen Megállapodás értelmezésével kapcsolatban 
felmerült vitás kérdéseket a Felek tárgyalásos úton rendezik, és azok nem kerülnek nemzeti vagy nemzetközi 
bíróság elé utalásra vagy alternatív vitarendezési fórum elé.

14.2. A Megállapodásnak a Felek által jóváhagyott bármely módosítása a 13.1. bekezdésben meghatározottaknak 
megfelelően lép hatályba.

14.3. Abban az esetben, ha a Felek valamely vitás kérdést nem tudnak tárgyalásos úton rendezni, a vitát jogerős 
döntésre a NAC elé kell terjeszteni.

14.4. Ezt a Megállapodást a Felek két eredeti példányban írták alá, amelyek angol és magyar nyelven készültek. 
Bármely eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

14.5. Az aláírást követően a Megállapodást a COMKFOR az utasítási rendszeren keresztül továbbítja a NATO 
Nemzetközi Titkárságához, amely tájékoztatja az ICAO Regionális Irodáját és az ICAO Tanácsát.

A fentiek hiteléül alulírottak a jelen Végrehajtási Megállapodást aláírták:
ALÁÍRÁS

Magyarország Kormánya részéről

Kelt:

COMKFOR

Kelt:
”
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Melléklet*

* A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegének melléklete jelen közlöny mellékleteként, az  
MK_13_221_CCXLVIIItv_melleklet.pdf fájlnév alatt található. A Megállapodás ezen része jelen közlöny 88566-tól 
88675-ig oldalait képezi.
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4. § (1) A  Megállapodás 4.3.1.  cikkének első fordulatában meghatározott polgári léginavigációs szolgálat ellátása 
a HungaroControl Zrt. feladata.

 (2) A Megállapodás 4.2.6. cikkében meghatározott feladat végrehajtása a HungaroControl Zrt. feladata.
 (3) A  Megállapodás 4.3.4., 4.3.6., 4.3.8. és 4.3.10.  cikkeiben meghatározott feladatok ellátása a  HungaroControl Zrt. 

feladata.
 (4) A Megállapodás 4.3.7. cikkében meghatározott feladat végrehajtása a HungaroControl Zrt. feladata.
 (5) A  Megállapodás 4.3.5. és 4.3.9.  cikkeiben meghatározott szolgáltatásokhoz szükséges feltételek biztosítása, így 

különösen a megfelelő szerződések megkötése a HungaroControl Zrt. feladata.
 (6) A  Megállapodás 4.3.11.  cikke alapján a  HungaroControl Zrt., a  légiközlekedési hatóság, és a  közlekedésbiztonsági 

szerv megköthetik a feladataik ellátásához szükséges megállapodásokat.
 (7) A  Megállapodás 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. és 6.6.  cikkeivel összefüggő feladatokat a  HungaroControl Zrt. látja el azzal, 

hogy közös díjszámítási övezet vagy más rendszer működtetése esetén szükség szerint együttműködik a  NATO 
Nemzetközi Titkárság és az  EUROCONTROL mellett az  abban érintett államokkal is. A  légtér igénybevételéért 
fizetendő díjat a magyar AIP-ben teszik közzé.

 (8) A  Megállapodás 4.1., 4.3.3. és 13.6.  cikkeiben meghatározott koordináció végrehajtása és a  KFOR, illetve a  NATO 
International Staff (NATO IS) felé a  szükséges nyilatkozatok megtétele, valamint a  Megállapodás 9.4.  cikkében 
meghatározott megállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. feladata.

 (9) A  Megállapodás 9.3 cikkében meghatározott feladatok végrehajtása az  összes, végrehajtásban érintett magyar 
szervezet koordinált eljárásával történik. A koordináció a közlekedésért felelős miniszter feladata.

 (10) A  Megállapodás 10.  cikkében meghatározott együttműködési és adatszolgáltatási feladatok ellátása 
a HungaroControl Zrt. feladata.

 (11) A  Megállapodás 4.3.2.  cikkében meghatározott polgári léginavigációs szolgálat ellátásával összefüggő hatósági 
és felügyeleti feladatok ellátása a  Megállapodás 8.  cikkében meghatározottaknak megfelelően a  légiközlekedési 
hatóság feladata.

 (12) Megállapodás 4.3.2 cikkében meghatározott polgári léginavigációs szolgálat ellátásával összefüggő 
közlekedésbiztonsági feladatok ellátása a  Megállapodás 11.  cikkében meghatározottaknak megfelelően 
a közlekedésbiztonsági szerv feladata.

 (13) A Megállapodás 7.1.2. cikkében meghatározott szabályok megállapítása és a KFOR-ral, valamint a NATO Nemzetközi 
Titkársággal történő egyeztetése a  közlekedésért felelős miniszter, az  AIP-ben való közzététele a  HungaroControl 
Zrt. feladata.

 (14) A Megállapodás 7.1.3. cikkében meghatározott eltérések megállapítása a közlekedésért felelős miniszter, az AIP-ben 
való közzététele a HungaroControl Zrt. feladata.

5. §  A Megállapodás 7.2.  cikkeiben meghatározott igények elbírálására nemzetközi szerződés vagy jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

6. § (1) A  Megállapodás 4.3.5. és 4.3.9.  cikkének végrehajtása érdekében a  légiközlekedési hatóság a  léginavigációs 
és a  légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések, szolgáltatások műszaki (átjárhatósági) 
követelményeknek való megfelelésének ellenőrzését, illetve tanúsítását, üzembe helyezésének engedélyezését 
a berendezés helye, illetve a szolgáltatást nyújtó székhelye szerinti állam feladat- és hatáskörrel rendelkező hatósága 
által lefolytatott engedélyezési és ellenőrzési eljárások eredményét felhasználva is elvégezheti, amennyiben ennek 
alapján a repülésbiztonsági feltételek fennállása bizonyítható.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti berendezések, szolgáltatások tekintetében nem követelmény az  uniós szabályoknak 
való megfelelés, és a légiközlekedési hatóság a harmadik államok feladat- és hatáskörrel rendelkező hatósága által 
kiállított tanúsítványt az  (1)  bekezdés szerinti eljárásában elfogadja, akkor ezen tanúsítvány elfogadása kizárólag 
a Megállapodás végrehajtását szolgálja, és a tanúsítvány nem értelmezhető európai uniós tanúsítványként.

 (3) A  légiközlekedési hatóság a  Megállapodás 4.3.9.  cikkeinek végrehajtása érdekében nemzetközi szerződésnek 
nem minősülő együttműködési megállapodást köthet a  Megállapodás végrehajtásával érintett állam feladat- és 
hatáskörrel rendelkező hatóságaival.

 (4) A  közlekedésbiztonsági szerv a  Megállapodás 11.  cikkének végrehajtása érdekében nemzetközi szerződésnek 
nem minősülő együttműködési megállapodást köthet a  Megállapodás végrehajtásával érintett állam feladat- és 
hatáskörrel rendelkező hatóságaival.
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7. §  A nemzetközi frekvenciaegyeztetési eljárásban a  jogszabály alapján feladat- és hatáskörrel rendelkező központi 
államigazgatási szervek jogosultak a  Megállapodás 4.3.9.  cikkének végrehajtása érdekében – a  NATO/KFOR 
nevében – lefolytatni a  szükséges nemzetközi frekvenciakoordinációt a  Koszovó felett kijelölt légteret kiszolgáló 
rádióberendezések tekintetében, a HungaroControl Zrt. szakmai közreműködésével.

8. § (1) A  Megállapodás 4.3.  cikkében meghatározott feladatokkal kapcsolatos felelősség a  HungaroControl Zrt.-t 
kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítása által fedezett károk mértékéig terheli.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó károkért fennálló felelősség viselésére a légiközlekedésről 
szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) rendelkezései az irányadóak.

9. § (1) Az  Lt. 61.  § (5)  bekezdésében meghatározott felügyeleti díjon felül, a  HungaroControl Zrt. a  léginavigációs 
szolgálatok nyújtásának idejére időarányosan köteles a Megállapodás 3. cikkében és Mellékletében meghatározott 
légtér (a továbbiakban: KFOR szektor) tekintetében a légiközlekedési hatóságnak – mint a Megállapodásban kijelölt 
nemzeti felügyeleti hatóságnak – felügyeleti díjat fizetni. A felügyeleti díj mértéke évi 100 millió forint.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott felügyeleti díjat negyedéves egyenlő részletekben, a negyedévet követő hónap 
tizenötödik napjáig kell forintban átutalni a  légiközlekedési hatóság számlájára. A  KFOR szektorhoz kapcsolódó 
költségalap-elszámolás biztosítása érdekében a légiközlekedési hatóság köteles a felmerült költségekről a tárgyévet 
követő év március 15-ig kimutatatást készíteni és azt megküldeni a HungaroControl Zrt. részére. A tárgyévre fizetett 
díj és a  tárgyévben ténylegesen felmerült költségek közötti eltérés esetén a  különbözetet a  tárgyévet követő 
második év díjfizetése során kell a  légiközlekedési hatóságnak és a  HungaroControl Zrt.-nek rendezni azzal, hogy 
az adott évi díj mértékét a különbözet összegével módosítani kell.

10. §  A KFOR szektor tekintetében – a Megállapodás 7.1. pontja alapján – a magyar jogszabályokat törvényben, valamint 
a 12. § szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

11. §  Az Lt. 6. § (5) bekezdése, valamint 7. § (1)–(2) bekezdése a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.

12. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a KFOR szektor tekintetében
a) a légtér igénybevételére;
b) a bajba jutott légijárművek megsegítésére, valamint a  katasztrófák elleni védekezéssel és a  mentéssel 

összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetére, működésének, fenntartásának, 
riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjére, e tevékenységek engedélyezésére; valamint

c) a kötelező felelősségbiztosításra
vonatkozó különös szabályokat rendeletben állapítsa meg.

 (2) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy a KFOR szektor tekintetében
a) a repülésmeteorológiai szolgáltatás rendjéről szóló szabályzat kiadására;
b) a repülések végrehajtására;
c) a légiforgalom irányításának szabályaira;
d) a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozására, működésére, valamint egyes bejelentési 

kötelezettségekre;
e) a légtér légiközlekedés céljára történő kijelölésére; valamint
f ) a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyére és 

képzésére;
vonatkozó különös szabályokat rendeletben állapítsa meg.

13. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2–12. § a Megállapodás 13.1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, illetve a 2–12. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté 

válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2013. évi CCXLIX. törvény
egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról*

1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

1. §  A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) A  vizekkel és a  vízilétesítményekkel összefüggő állami feladatok körében az  igazgatási tevékenységeket 
(a továbbiakban: vízügyi igazgatás) a vízügyi igazgatási szervek végzik.
(2) A  vízügyi igazgatási szervek látják el – a  víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozó vizek 
és vízilétesítmények kivételével – az  állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények vagyonkezelését, azok 
üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését.
(3) A  (2)  bekezdésben foglaltakra tekintettel, azon állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények, amelyek 
vonatkozásában vízitársulat vagyonkezelői joga vagy kezelői joga van bejegyezve az  ingatlan-nyilvántartásba, 
vagy egyébként vízitársulat üzemeltetésében állnak, e  törvény erejénél fogva a  működési terület szerinti vízügyi 
igazgatási szerv vagyonkezelésébe kerülnek.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jog létesítése ingyenesen történik.
(5) Az ingatlanügyi hatóság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (7a) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel és az  ott rögzített feltételekkel, a  vízügyi igazgatási szerv egyoldalú nyilatkozatát tartalmazó kérelme 
alapján köteles bejegyezni a vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba, és egyidejűleg 
törölni a vízitársulat vagyonkezelői jogát vagy kezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásból.
(6) A  vízitársulat az  üzemeltetési és fenntartási feladatokat a  vagyonkezelői jogának vagy kezelői jogának 
az ingatlan-nyilvántartásból történő törléséig köteles ellátni.
(7) A  vízitársulat által a  vagyon használatára, valamint hasznosítására harmadik személlyel kötött szerződésben 
a korábbi vagyonkezelő vagy kezelő helyébe a (3) bekezdésben kijelölt vagyonkezelő lép.”

2. §  A Vgtv. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) A  belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló, nem állami tulajdonban lévő vízfolyások, csatornák 
üzemeltetését és fenntartását – a 45/E. § (1) bekezdése, a 45/F. § (2) bekezdése vagy a 45/G. § (4) bekezdése szerint 
megkötött üzemeltetési szerződés alapján – a működési terület szerinti vízügyi igazgatási szerv látja el.
(2) A  vízügyi igazgatási szerv végzi azon belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyások, csatornák 
üzemeltetését és fenntartását is, amelyre a vízügyi hatóság kijelölte.”

3. § (1) A Vgtv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állami tulajdonban lévő, valamint a  6/A.  § szerint állami üzemeltetésbe és fenntartásba kerülő vizek és 
vízilétesítmények üzemeltetésének és fenntartásának költségeit – a  9. és 10.  §-ban foglaltakra is figyelemmel – 
a közérdek mértékéig a központi költségvetés útján kell biztosítani.”

 (2) A Vgtv. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  állami tulajdonban lévő vízfolyás medrének és parti sávjának lehatárolásáról a  vízügyi igazgatási szerv 
gondoskodik.”

4. §  A Vgtv. 16. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vízügyi igazgatási szervnek vízkárelhárítással összefüggő feladata:)
„e) a  helyi önkormányzatok számára a  vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő vízkárelhárítási tervek és 
fejlesztési tervek elkészítéséhez és felülvizsgálatához adatok szolgáltatása, valamint a  folyók menti nyílt ártéri 
települések esetében a vízkárelhárítási tervek elkészítése és a meglévő tervek felülvizsgálata;”

5. § (1) A Vgtv. 45. § (7) bekezdés második y) pontja helyébe a következő z) pont lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány)
„z) a mezőgazdasági vízszolgáltatási díj megállapítása részletes szabályainak”
(rendeletben történő megállapítására.)

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) A Vgtv. 45. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Felhatalmazást kap a  vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter a  folyók nagyvízi medrére 
vonatkozó kezelési tervek rendeletben történő megállapítására.”

6. §  A Vgtv. a következő 45/D–45/G. §-sal egészül ki:
„45/D.  § (1) A  helyi önkormányzatnak e  rendelkezés hatálybalépésétől számított három hónap áll rendelkezésre, 
hogy a  tulajdonában álló, belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyást, csatornát felajánlja üzemeltetésre és 
fenntartásra a működési terület szerinti vízügyi igazgatási szervnek.
(2) A vízügyi igazgatási szerv e rendelkezés hatálybalépésétől számított hat hónapon belül
a) szakmailag ellenőrzi a  helyi önkormányzattól érkező felajánló nyilatkozatot abból a  szempontból, hogy 
az  üzemeltetési és fenntartási célú átadásra felajánlott vízfolyás, csatorna belvízelvezetési vagy öntözési célokat 
szolgál-e, és
b) vizsgálja, hogy vízfolyás- vagy csatornaszakasz akadályozza-e a  belvizek elvezetését vagy az  öntözővíz 
továbbítását.
45/E.  § (1) Ha a  vízügyi igazgatási szerv a  45/D.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti szakmai ellenőrzés 
eredményeképpen megállapítja, hogy a  felajánlott vízfolyásnak, csatornának a  belvízelvezetésben vagy 
az  öntözésben betöltött szerepe közérdekű, a  vízfolyás, csatorna tulajdonosával – az  üzemeltetési és fenntartási 
feladatok átvállalásáról – ellenérték nélküli üzemeltetési szerződést köt.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti üzemeltetési szerződés megkötése és a  szerződés hatálybalépése között legfeljebb 
három hónap időtartamot kell biztosítani, amely alatt a  vízügyi igazgatási szerv a  vízfolyás és a  csatorna 
üzemeltetésre, fenntartásra történő átvételét előkészíti.
45/F.  § (1) Ha a  vízügyi igazgatási szerv a  45/D.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti vizsgálat eredményeképpen 
megállapítja, hogy a  belvízelvezetést vagy öntözővíz-továbbítást akadályozó vízfolyás- vagy csatornaszakasz 
átvétele szükséges, kezdeményezi a vízügyi hatóságnál magának üzemeltetőként, fenntartóként történő kijelölését.
(2) Ha az üzemeltetési szerződés megkötésére az (1) bekezdés szerinti kijelölési kezdeményezést követően kerül sor, 
a vízügyi igazgatási szerv a kijelölés iránti kérelmét visszavonja és a vízügyi hatóság az eljárást megszünteti.
(3) A vízügyi hatóság hatvan napon belül lefolytatott hatósági eljárásban a vízügyi igazgatási szervet üzemeltetőnek 
és fenntartónak akkor jelöli ki, ha
a) megállapítja, hogy az adott vízfolyásnak, csatornának a belvízelvezetésben vagy az öntözésben betöltött szerepe 
közérdekű, és
b) a  vízfolyás, csatorna elhanyagolt állapota akadályozza az  öntözővíz-továbbítást vagy belvízhelyzet kialakulását 
idézheti elő.
(4) A vízügyi hatóság kijelölő döntése két évig hatályos és fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
(5) A kijelölő döntés a közléstől számítva legfeljebb három hónap időtartamot biztosít arra, hogy a vízügyi igazgatási 
szerv a vízfolyást, csatornát üzemeltetésre és fenntartásra átvegye.
45/G.  § (1) A  45/E.  § (1)  bekezdésében és a  45/F.  § (3)  bekezdés a)  pontjában szereplő közérdekűség fennállását 
a vízügyi igazgatási szerv vizsgálja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat eredményeképpen a vízügyi igazgatási szerv kezdeményezheti
a) az üzemeltetési szerződés felülvizsgálatát,
b) a kijelölő döntés felülvizsgálatát vagy időbeli hatályának meghosszabbítását.
(3) A  belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyás, csatorna tulajdonosa kezdeményezheti az  üzemeltetési 
szerződés vagy a  kijelölő döntés felülvizsgálatát, ha a  szerződés megkötését vagy a  hatósági döntés kiadását 
megalapozó közérdekűség álláspontja szerint már nem áll fenn.
(4) A  vízügyi hatóság a  kijelölő döntést hivatalból visszavonja, ha a  vízfolyás, csatorna tulajdonosa és a  vízügyi 
igazgatási szerv üzemeltetési szerződést köt. A  szerződéskötésről a  vízügyi igazgatási szerv 15 napon belül 
tájékoztatja a vízügyi hatóságot.”

7. §  A Vgtv. 1. számú melléklet 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„30. vizek kártételei elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás): a károsan sok vagy károsan kevés víz elleni szervezett 
tevékenység, ideértve a  kártételek megelőzését szolgáló védőművek építését, rekonstrukcióját, fejlesztését, 
üzemeltetését és fenntartását, valamint a védekezést követő helyreállítást is;”
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8. §  A Vgtv. 24.  § (7)  bekezdésében a „vízgazdálkodásért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatási 
szervek irányításáért felelős miniszter” szöveg lép.

9. §  Hatályát veszti a Vgtv.
a) 45. § (8) bekezdés o) pontja,
b) 1. számú melléklet 13.  pontjában az  „ , a kizárólagos állami tulajdonban lévő vizek és közcélú 

vízilétesítményekkel összefüggő feladatok, valamint a  vízügyi hatósági hatáskör gyakorlása kivételével” 
szövegrész.

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

10. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a  hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/C. § (1) bekezdése a következő n)–p) ponttal egészül ki:
(Tárgyánál fogva díjmentes:)
„n) a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének mint jogi jellegnek a feljegyzése,
o) a vízfolyás mint művelés alól kivett terület bejegyzése, valamint a parti sáv mint jogi jelleg feljegyzése,
p) vizek és vízilétesítmények vagyonkezelői jogának vízügyi igazgatási szerv vagy a  helyi önkormányzat részére 
történő bejegyzése.”

3. A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

11. §  A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 3. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
(3. csónak: a hajónak, kompnak, vízi sporteszköznek nem minősülő)
„b) szélerővel vagy gépi berendezéssel hajtott vízijármű, amelynek hossza a  7 métert, névleges vitorlafelülete 
a  10  m2-t nem éri el, vagy motorteljesítménye legfeljebb 7,5 kW, ide nem értve az  építése, berendezése és 
felszerelése alapján vízen való közlekedésre nem szolgáló úszóeszközt;”

4. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény módosítása

12. §  A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 8.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti vízterhelő anyagok mennyiségét a  vízszolgáltató köteles hiteles 
mérésekkel igazolt módon a  kibocsátó rendelkezésére bocsátani. Ha nem teljesíti fenti kötelezettségét, 
akkor a  vízvédelmi hatóság a  méréseket elvégzi vagy elvégezteti, és a  mérési díj ötszörösében állapítja meg 
a vízszolgáltatót ezért terhelő térítési kötelezettséget.”

13. §  A Kttv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.  § A  díjfizetésre kötelezett kibocsátó köteles a  külön jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás 
elvégzésére. Amennyiben a környezetvédelmi hatóság vagy a vízvédelmi hatóság a kibocsátási adatok ellenőrzése 
során az adatszolgáltatásban eltérést tapasztal, erről az adóhatóságot tájékoztatja.”

14. §  A Kttv. 26. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a vízvédelmi hatóságot.”

5. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

15. § (1) A  vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Vt.tv.) 1.  § 4.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„4. elkülönített vagyon: az  üzemeltetésre, fenntartásra és fejlesztésre a  települési önkormányzattól vagy 
a magántulajdonostól átvett művek, valamint a tulajdonos részéről a vízitársulatnak az üzemeltetésre, fenntartásra 
és fejlesztésre juttatott pénzeszköz;”
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 (2) A Vt.tv. 1. § 32. és 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„32. társulati közfeladat: a  társulat működési területén a  társulat tagjainak közös érdekeit, valamint üzemeltetési 
szerződés esetén a  települési önkormányzati tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények fenntartását, 
üzemeltetését és fejlesztését szolgáló vízgazdálkodási tevékenység;
33. társulati művek: a  vízitársulat saját tulajdonában lévő művek, valamint a  települési önkormányzati vagy 
magántulajdonban lévő azon művek, amelyek fenntartására, üzemeltetésére és fejlesztésére a  tulajdonos 
a vízitársulattal üzemeltetési szerződést köt;”

16. §  A Vt.tv. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  vízitársulat a  társulati műveken területi vízrendezési, vízkárelhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási 
feladatokat lát el, a társulati műveket fenntartja, üzemelteti és fejleszti.”

17. §  A Vt.tv. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41.  § A  társulat az  érintett települési önkormányzat költségvetési hozzájárulásából, önkéntes támogatásokból és 
a  vállalkozásból származó eredményéből végzi tevékenységét. A  társulat közfeladataihoz történő önkormányzati 
hozzájárulás mértékéről, folyósításának feltételeiről az üzemeltetési szerződésben kell rendelkezni.”

18. §  A Vt.tv. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45.  § A  települési önkormányzati és a  magántulajdonba tartozó társulati művekre a  tulajdonos köthet 
a vízitársulattal – versenyeztetés nélkül – üzemeltetési szerződést.”

19. §  A Vt.tv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 62/A. §-sal egészül ki:
„62/A. § (1) Az állami tulajdonnak minősülő, az 1992. január 1-jei rendező mérleg és rendező eredménykimutatás 
készítéséről szóló miniszteri rendelet alapján a  vízitársulat jegyzett tőkéjébe átsorolt közcélú vizek és 
vízilétesítmények könyv szerinti értékét 2014. december 31-ig a vízitársulati jegyzett tőkéből ellentételezés nélkül, 
adó-, járulék- és illetékmentesen ki kell vonni, és a  közcélú vizek és vízilétesítmények könyv szerinti értékével 
a jegyzett tőkét le kell szállítani.
(2) Ha az  európai uniós támogatással megvalósuló vízgazdálkodási beruházás kedvezményezettje a  vízitársulat, 
az eddigi kedvezményezett helyébe a forgalomképes állami tulajdonban lévő vizeket és vízilétesítményeket érintő 
beruházásoknál a vízügyi igazgatási szerv lép.”

20. §  Hatályát veszti a Vt.tv.
a) 1. § 37. pontja,
b) 62. §-a.

6. Záró rendelkezés

21. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 11. § 2014. március 1-jén lép hatályba.
 (3) A 2. §, a 15. § és a 16. § 2014. október 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2013. évi CCL. törvény
egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról*

1. A szarvasmarhák törzskönyvelésének egységessé tétele tárgyában Rómában 1936. évi  
október hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló  
1940. évi XXIX. törvénycikk módosítása

1. §  A szarvasmarhák törzskönyvelésének egységessé tétele tárgyában Rómában 1936. évi október hó 14. napján 
kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1940. évi XXIX. törvénycikk 3.  §-ának az „a földmívelésügyi 
miniszter” szövegrésze helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter” szövegrész lép.

2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

2. § (1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 3. § (1) bekezdése a következő j)–l) ponttal 
egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„j) föld: a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező- és erdőgazdasági 
hasznosítású föld;
k) tanya: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott tanya;
l) termőföld: a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott termőföld.”

 (2) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 49. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az  értékesítendő vagyonban föld, illetve tanya van, ezek értékesítésére a  mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározott szabályokat kell alkalmazni.”

3. §  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 4. § (3) bekezdés c) pontjában a „termőföld” 
szövegrész helyébe a „föld” szöveg lép.

4. §  A csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény. 4.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a „föld” 
szövegrész helyébe a „termőföld” szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 3. § (1) bekezdés j)–l) pontja 
és 49. § (1a) bekezdése.

3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló  
1992. évi LXVI. törvény módosítása

6. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21.  §-a a  következő 
t) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„t) a  családi állapot, a  házasságkötés vagy a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye, a  nem, valamint 
a  nyilvántartásból való, az  elhalálozáson kívüli kikerülés okára, helyére és idejére vonatkozó adatok kivételével 
az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer létrehozásával és 
működtetésével összefüggő feladatai ellátásához.”

4. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása

7. §  A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 3. § (2) bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:
[A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek:]
„i) az agrárpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézet.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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5. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

8. §  Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és -értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság és a  Bábolna Nemzeti 
Ménesbirtok Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú részesedése tekintetében a  tulajdonos jogait  
– e törvény erejénél fogva – az állam nevében a miniszter gyakorolja.”

6. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

9. §  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 42. §-a a következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  víz mint környezeti elem tekintetében az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatokat a  víz mint környezeti 
elem védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: vízvédelemért felelős miniszter) látja el.”

10. § (1) A Kvt. 48/F. § (1) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
[A területi környezetvédelmi program kidolgozója a program tervezetét az illetékes]
„e) a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervnek (a továbbiakban: vízvédelmi hatóság), és
f ) a vízügyi hatóságnak”
[véleményezésre megküldi.]

 (2) A Kvt. 48/F. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  környezetvédelmi hatóság a  véleményezésbe bevonja az  illetékes környezetvédelmi igazgatási szervet, 
a  védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervet, valamint a  természetvédelmi hatósági 
feladatokat ellátó szervet, amelyek 30 napon belül tájékoztatják véleményükről a hatóságot.”

11. §  A Kvt. a következő 49/A. §-sal egészül ki:
„49/A.  § A  vízvédelmi hatóság a  jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az  Információs 
Rendszer vízvédelemmel kapcsolatos adataihoz való közvetlen hozzáférésre, továbbá az  Információs Rendszerben 
adatok rögzítésére.”

12. §  A Kvt. 64/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  bíróság, az  ügyészség, a  bűnüldözés és a  büntetés-végrehajtás szervei, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, 
valamint az adóhatóság, a Központi Statisztikai Hivatal, a műszaki biztonsági, az egészségügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szervek, az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és a  talajvédelmi hatóság, az  ingatlanügyi hatóság, a  vízügyi és 
vízvédelmi hatóságok és igazgatási szervek, valamint a  katasztrófavédelmi szervek feladataik ellátása érdekében  
– a  rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott célból és feltételek teljesülése esetén – jogosultak 
a nyilvántartásba felvett adatok igénylésére a feladataik ellátásához szükséges mértékben.”

13. §  A Kvt. a következő 64/B. §-sal egészül ki:
„64/B.  § A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott 
minősítő a  minősítéssel kapcsolatos eljárásai során a  minősítési osztály megalapozása, továbbá az  ellenőrzések 
eredményes lefolytatása céljából jogosult az  Információs Rendszer adataihoz való közvetlen hozzáférésre és azok 
kezelésére.”

14. §  A Kvt. 89. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  határértéket a  miniszter – az  érdekelt miniszterek egyetértésével kiadott – rendeletben, vagy rendeletben 
meghatározott esetekben egyedi hatósági döntés állapítja meg. A  víz védelmét szolgáló határértéket  
– az érdekelt miniszterek egyetértésével – a vízvédelemért felelős miniszter által kiadott rendelet, vagy rendeletben 
meghatározott esetekben egyedi hatósági döntés állapítja meg.”

15. §  A Kvt. 91. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  környezetvédelmi, valamint a  vízvédelmi hatóság eljárásában környezetvédelmi, természetvédelmi vagy 
tájvédelmi szakkérdésben szakértő kirendelése szükséges, a 92. § szerinti szakértőt kell kirendelni.”
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16. § (1) A Kvt. 102/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A környezetvédelmi hatóság – a kizárólag a vizeket érintő környezetkárosodás esetén a vízvédelmi hatóság – 
kötelezheti a környezethasználót, hogy szolgáltasson információt a környezetkárosodás közvetlen veszélyéről vagy 
az  ilyen közvetlen veszély gyanújával kapcsolatos esetekről, illetve a  környezetkárosítás esetén a  bekövetkezett 
károkról. Amennyiben a környezetvédelmi hatóság a szolgáltatott információt nem tartja megfelelőnek, kiegészítő 
információ szolgáltatására is felszólíthat.”

 (2) A Kvt. 102/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  környezetvédelmi hatóság – a  kizárólag a  vizeket érintő környezetkárosodás esetén a  vízvédelmi hatóság – 
a  (2)  bekezdésben, illetve a  101.  § (2)  bekezdés c)–d)  pontjában meghatározott esetben a  külön jogszabályban 
meghatározottaknak megfelelően
a) kötelezi a  környezethasználót az  e  törvényben és a  külön jogszabályokban meghatározott szükséges 
környezetkárosodást megelőző, valamint helyreállítási intézkedések megtételére;
b) megteheti a szükséges környezetkárosodást megelőző, illetve helyreállítási intézkedéseket saját maga, illetve azt 
mással elvégeztetheti.”

17. § (1) A Kvt. 102/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Jogerősen megállapított környezetkárosítás esetén a  környezetvédelmi hatóság – a  kizárólag a  vizeket érintő 
környezetkárosodás esetén a vízvédelmi hatóság – a helyreállítási intézkedés megtételére kötelező határozatában 
elidegenítési és terhelési tilalmat rendel el a  helyreállítási intézkedés megtételére kötelezett személy azon 
ingatlanaira, amelyek a  helyreállítási intézkedés költségeinek előreláthatólag finanszírozandó összegére kellő 
fedezetet nyújtanak.”

 (2) A Kvt. 102/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti határozat alapján a  környezetvédelmi hatóság – a  kizárólag a  vizeket érintő 
környezetkárosodás esetén a vízvédelmi hatóság – megkeresi az ingatlanügyi hatóságot az elidegenítési és terhelési 
tilalom ingatlan-nyilvántartásban történő feljegyzése, ha pedig a  kötelezett a  szükséges helyreállítási munkákat 
elvégezte, a feljegyzés törlése végett.”

 (3) A Kvt. 102/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  környezetkárosodást megelőző, illetve a  helyreállítási intézkedés költségeit a  környezethasználó helyett 
a központi költségvetés finanszírozta, a környezetvédelmi hatóság – a kizárólag a vizeket érintő környezetkárosodás 
esetén a vízvédelmi hatóság – a finanszírozott költségek összegének erejéig a környezethasználó ingatlanvagyonára 
a  Magyar Állam javára jelzálogjog, ennek biztosítására pedig – az  (1)  bekezdés alapján már elidegenítési és 
terhelési tilalommal terhelt ingatlanokat kivéve – elidegenítési és terhelési tilalom bejegyezését rendeli el. Ha 
a  környezethasználó ingatlanvagyonának értéke a  központi költségvetés által finanszírozott összegre nem nyújt 
kellő fedezetet, a környezetvédelmi hatóság – a kizárólag a vizeket érintő környezetkárosodás esetén a vízvédelmi 
hatóság – a környezethasználó ingó vagyonára is elrendeli a jelzálogjog bejegyzését.”

 (4) A Kvt. 102/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A környezetvédelmi hatóság – a kizárólag a vizeket érintő környezetkárosodás esetén a vízvédelmi hatóság – 
a környezethasználóval szemben a költségek megtérítését az intézkedések befejezésétől vagy a környezethasználó 
azonosításától számított öt éven belül követelheti, attól függően, hogy melyik következik be később.”

18. §  A Kvt. 102/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (2) és (3)  bekezdésben foglaltaktól eltérően, az  ott meghatározott intézkedéseket a  vízvédelemért felelős 
miniszter teszi meg, ha környezetkárosodás a vizeket érinti.”

19. § (1) A Kvt. 110. § (7) bekezdése a következő 35. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„35. a hulladékból előállított tüzelőanyag égetésének részletes szabályait.”

 (2) A Kvt. 110. § (8) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az érdekelt miniszterekkel egyetértésben rendeletben állapítsa meg]
„m) a  környezeti elemek – ide nem értve a  vizeket – védelmére, a  szennyező forrásokra, illetve a  környezeti 
elemek terhelésének, szennyezettségének mérésére, ellenőrzésére, továbbá a  környezetet veszélyeztető hatások 
elleni védelemre vonatkozó – törvényi vagy kormányrendeleti szintű szabályozást nem igénylő, más miniszter 
szabályozási felhatalmazásába nem utalt – részletes szakmai szabályokat,”
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 (3) A Kvt. 110. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Felhatalmazást kap a  vízvédelemért felelős miniszter, hogy a  vízgazdálkodásért felelős miniszter, valamint 
a miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg:
a) a használt- és szennyvízkibocsátásnak a környezet védelmére vonatkozó követelményeivel,
b) a vízvédelmi szempontból érzékeny területek és felszíni vizek kijelölésével
kapcsolatos részletes szabályokat.”

 (4) A Kvt. 110. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Felhatalmazást kap a  vízvédelemért felelős miniszter, hogy a  vízgazdálkodásért, az  agrárpolitikáért, 
az egészségügyért felelős miniszterrel, valamint a miniszterrel egyetértésben – az  ivóvizek, ásvány- és gyógyvizek 
védelmére vonatkozó területek kivételével – a  vízvédelmi szempontból kiemelt védelemben részesítendő felszíni 
vizeket és azok vízgyűjtő területeinek határait rendeletben állapítsa meg.”

 (5) A Kvt. 110. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Felhatalmazást kap a  vízvédelemért felelős miniszter, hogy az  érdekelt miniszterekkel egyetértésben 
rendeletben állapítsa meg a  víz mint környezeti elem védelmére, a  vizet szennyező forrásokra, illetve a  víz 
terhelésének, szennyezettségének mérésére, ellenőrzésére, továbbá a vizet veszélyeztető hatások elleni védelemre 
vonatkozó – törvényi vagy kormányrendeleti szintű szabályozást nem igénylő, más miniszter szabályozási 
felhatalmazásába nem tartozó – részletes szakmai szabályokat.”

 (6) A Kvt. 110. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:
„(12a) Felhatalmazást kap a  vízvédelemért felelős miniszter, hogy az  egyedi szennyvízelhelyezés alkalmazási 
feltételeivel kapcsolatos szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

 (7) A Kvt. 110. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – a vízvédelmi eljárások kivételével – az adópolitikáért felelős miniszterrel 
egyetértésben rendeletben állapítsa meg:
a) az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére kötelezett eljárásokat, igazgatási jellegű szolgáltatásokat és bejelentéseket, 
továbbá a fizetendő díj mértékét, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokat;
b) a felügyeleti díjjal kapcsolatos részletes szabályokat.”

 (8) A Kvt. 110. §-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:
„(13a) Felhatalmazást kap a  vízvédelemért felelős miniszter, hogy az  adópolitikáért felelős miniszterrel 
egyetértésben rendeletben állapítsa meg az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére kötelezett vízvédelmi eljárásokat, 
igazgatási jellegű szolgáltatásokat és bejelentéseket, továbbá a  fizetendő díj mértékét, valamint a  fizetésre 
vonatkozó egyéb szabályokat.”

 (9) A Kvt. 110. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Felhatalmazást kap az  agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy a  vízvédelemért felelős miniszterrel 
egyetértésben rendeletben
a) a külön jogszabály szerinti nitrátérzékeny területeket a MePAR szerinti blokkok szintjén közzétegye, valamint
b) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes 
szabályait és az ezzel összefüggő adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjét meghatározza.”

 (10) A Kvt. 110. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Felhatalmazást kap a  miniszter, hogy az  érdekelt miniszterek egyetértésével kiadott rendeletben határozza 
meg az igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékeket, a vizekre vonatkozó határértékek kivételével.”

 (11) A Kvt. 110. §-a a következő (15a) bekezdéssel egészül ki:
„(15a) Felhatalmazást kap a  vízvédelemért felelős miniszter, hogy az  érdekelt miniszterek egyetértésével kiadott 
rendeletben határozza meg a vizekre vonatkozó igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékeket.”

20. §  A Kvt. 110/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„110/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a környezetvédelmi, a vízvédelmi hatóságot, 
valamint a környezetvédelmi igazgatási szervet.”

21. §  Hatályát veszíti a Kvt. 110. § (8) bekezdés l) pontja.
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7. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

22. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/D. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) A közszolgáltatás díja egytényezős vagy kéttényezős lehet. A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési 
időszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni. A nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési díjának egységnyi díjtétele – elkülönítve – tartalmazza a begyűjtés, illetve 
nem szennyvíztisztító telepen történő elhelyezés esetén az utókezelés és a monitorozás költségeit is.”

 (2) A Vgtv. 44/D. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az  alapdíj a  nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségeket, a  számlázás és díjbeszedés költségeit, 
a  környezetvédelmi kiadásokat és ráfordításokat, az  amortizáció és a  szükséges felújítás fedezetét, az  ürítési 
díj a  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függő költségeket, valamint a  terület 
felhasználási egységtől függő költségeket tartalmazza.”

 (3) A Vgtv. 44/D. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a  települési önkormányzat képviselő-testülete az  ingatlantulajdonost terhelő közszolgáltatási díjfizetési 
kötelezettséget az  (1)–(6)  bekezdésben meghatározott rendelkezések alapján számított díjnál díjkedvezmény 
alkalmazásával alacsonyabb mértékben, vagy mentesség alkalmazásával a  szolgáltatás ingyenességének esetét 
állapítja meg, akkor a különbséget díjkompenzáció formájában megtéríti. A díjkompenzáció fizetéséhez a képviselő-
testület és a közszolgáltatást nyújtó megbízást köt, amely tartalmazza az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások 
javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 
20-ai 2012/21/EU bizottsági határozat 4.  cikkében foglalt elemeket és egyebekben megfelel az  e  határozatban 
foglalt valamennyi egyéb követelménynek.”

8. A Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXI. törvény módosítása

23. §  A Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXI. törvény 3.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  törvény végrehajtásáért a  természetvédelemért felelős miniszter, az  agrárpolitikáért felelős miniszter, 
az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, a vízgazdálkodásért felelős 
miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter felelős.”

9. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 
1996. évi XX. törvény módosítása

24. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi  
XX. törvény 37. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – az élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv erre irányuló igénye esetén rendszeres adatátadást teljesít az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére 
az  élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott polgár családi és utónevének, születési 
nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról, 
a külföldön történő letelepedésről, valamint az érintett elhalálozásáról.”

10. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

25. §  A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 28. § (7) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(7) Valamennyi nemzeti park területét – a  nemzetközi előírásokkal összhangban a  miniszter által meghatározott 
elvek szerint – természeti övezetbe, természetkímélő hasznosítás övezetébe és szolgáltató övezetbe kell besorolni.”
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26. § (1) A Tvt. 39. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[Védett természeti területre közvetlen kihatással lévő vagy azt közvetlenül érintő más hatósági eljárás során 
a  természetvédelmi hatóság – kivéve, ha a  tevékenység környezeti hatásvizsgálat- vagy egységes környezethasználati 
engedélyköteles – szakhatóságként működik közre:]
„i) kormányrendeletben meghatározott esetekben a vízgazdálkodási, vízvédelmi tevékenységek, létesítmények”
[engedélyezésekor.]

 (2) A Tvt. 39. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A természetvédelmi hatóság a Natura 2000 területre közvetlen kihatással lévő vagy azt közvetlenül érintő más 
hatósági eljárás során – kivéve, ha a  tevékenység környezeti hatásvizsgálat- vagy egységes környezethasználati 
engedélyköteles – kormányrendeletben meghatározott esetekben szakhatóságként működik közre 
a vízgazdálkodási, vízvédelmi hatósági eljárásokban.”

27. §  A Tvt. 85. § (2) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza]
„8. a  nemzeti parkok területén a  természeti, a  természetkímélő hasznosítás és a  szolgáltató övezeti kategóriákba 
sorolást, a  besorolás egységes elveit, valamint az  egyes övezetekre vonatkozó általános természetvédelmi 
előírásokat;”

11. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló  
1996. évi LV. törvény módosítása

28. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 66.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Vadászvizsgát (a  továbbiakban: vizsga) az  arra felkészítő és azt megelőző tanfolyam elvégzését követően, 
a kamara által megbízott, három főből álló bizottság előtt lehet tenni.
(1a) A vizsgát megelőző tanfolyam szervezésére az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak 
szerint a vadászati hatóság ad engedélyt.”

12. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

29. §  Hatályát veszti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
a) 62. § (1) bekezdés 29. pontjában az „– a (4) bekezdésben foglaltak kivételével –”,
b) 62.  § (4)  bekezdésében az  „a telekalakítási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező ingatlanügyi 

hatóságok illetékességi területét önállóan, valamint”
szövegrész.

13. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

30. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.). 4. §-a a következő (2c) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2c) Az  ingatlan-nyilvántartási adatbázisból adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő megkeresés 
a  Kormány e  törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott adatkörök tekintetében, 
a  rendeletben meghatározott szervek és személyek részére, módon és feltételekkel az  elektronikus 
dokumentumként szolgáltatható tulajdonilap-másolat adattartalmának elektronikusan feldolgozható formában 
történő átadásával is teljesíthető.”

 (2) Az Inytv. 4. §-a a következő (2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2d) A  megszűnt helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapjának adattartalmáról a  felhasználási célt, valamint 
az igényelt adatokat tartalmazó kérelemre vagy megkeresésre az ingatlanügyi hatóság – a tulajdoni lapról kiállított 
papír alapú hiteles másolat igazgatási szolgáltatási díjával azonos mértékű díj fejében – hatósági bizonyítványt 
állít ki. A  díj megfizetésének és visszatérítésének módjára, valamint a  díjmentességre – ha törvény eltérően nem 
rendelkezik – a tulajdoni lapról kiállított papír alapú hiteles másolatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.”

 (3) Az Inytv. 4. §-a a következő (2e) bekezdéssel egészül ki:
„(2e) A  miniszter a  számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő adatszolgáltatás tekintetében 
díjmentességet engedélyezhet államigazgatási szervek részére a központi címregiszter létrehozása érdekében.”
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31. §  Az Inytv. 5. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az ingatlan-nyilvántartás – az ingatlanok e törvényben meghatározott adatai kivételével – közhiteles hatósági 
nyilvántartás.
(1b) Az  ellenkező bizonyításáig az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ingatlanadatról vélelmezni kell, hogy 
az fennáll, az ingatlan-nyilvántartásból törölt ingatlanadatról vélelmezni kell, hogy az nem áll fenn.
(1c) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultak személyazonosító és lakcímadatai tekintetében a személy- és 
lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.”

32. § (1) Az Inytv. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a kérelem az ingatlanügyi hatóság több eltérő területi illetékességű szervét érinti, a bejegyzés ranghelyét 
az az időpont határozza meg, amikor a kérelem – a beadványok iktatási időpontját figyelembe véve – valamennyi 
érintett szervhez benyújtásra került.”

 (2) Az Inytv. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény szerinti felmérési, térképezési és területszámítási hiba 
kijavítása tárgyában hozott határozatot a széljegyzett beadványok rangsorára való tekintet nélkül kell az  ingatlan-
nyilvántartásban átvezetni.”

33. §  Az Inytv. 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag jelentős tények jegyezhetők fel:
1. a jogosult kiskorúsága vagy gondnokság alá helyezése,
2. a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás,
3. a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégjegyzékből történő törlése,
4. kisajátítási és telekalakítási eljárás megindítása,
5. felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása,
6. földminősítési eljárás megindítása,
7. az ingatlanügyi hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelem, ügyészi felhívás, ügyészi fellépés benyújtása,
8. bejegyzés, feljegyzés és az  adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy azzal kapcsolatos bírósági határozat 
elleni felülvizsgálati kérelem benyújtása,
9. az ingatlan jogi jellege,
10. bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy megkeresés elutasítása,
11. épület létesítése vagy lebontása,
12. az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése,
13. jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege,
14. bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás,
15. bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelése, valamint egyéb 
építésügyi korlátozás,
16. a szerződésen vagy végintézkedésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalom,
17. az e törvényben meghatározott perek és büntetőeljárás megindítása,
18. árverés, nyilvános pályázat kitűzése,
19. a  zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés, zárlat az  Európai Unió által elrendelt 
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására,
20. tulajdonjog-fenntartással történt eladás,
21. a törölt zálogjog ranghelyének fenntartása, illetve a ranghellyel való rendelkezés jogáról történő lemondás,
22. jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása,
23. ranghely megváltoztatása,
24. a  társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10.  § (2)  bekezdése szerinti, a  közös tulajdon átruházására 
a  tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító okirat elfogadása, 
módosítása, illetőleg a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10. § (3) bekezdése szerinti, a közös tulajdon 
átruházására a  tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább négyötödét feljogosító alapító okirat 
módosítása, továbbá az elfogadás, a módosítás időpontja,
25. az e törvényben meghatározott megismételt hagyatéki eljárás megindítása.
(2) Az  (1)  bekezdés 1–13.  pontjában említett tények feljegyzésének elmaradása az  egyébként azokhoz fűződő 
joghatásokat nem érinti. A  14–25.  pontban meghatározott tények feljegyzésének elmaradása esetén a  jogosult 
azokat nem érvényesítheti a jóhiszemű harmadik jogszerzővel szemben.”
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34. §  Az Inytv. 26. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Államhatár változása esetén az  ingatlan-nyilvántartási átvezetést – kérelem nélkül – a  változást elrendelő 
törvény, valamint záradékolt vázrajz alapján kell lefolytatni. Az  eljárás részletes szabályait a  Kormány az  e  törvény 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletében állapítja meg.”

35. §  Az Inytv. 27. § és 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) Az ingatlan adatainak, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult nevének (cégnevének) és 
lakcímének (székhelyének vagy telephelyének) a  megváltozását az  ingatlanügyi hatóság az  érdekelt bejelentése 
vagy megkeresés alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartásban.
(2) Hivatalból vezeti át – a  (6) bekezdésben és a 28. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az  ingatlanügyi 
hatóság
a) az  ingatlan határvonalában, területében, a  földrészlet művelési ágában – ide nem értve a  művelés alól kivett 
területet – és a föld minőségében bekövetkezett, helyszíni ellenőrzés alapján megállapított,
b) a  hatósági nyilvántartásból, különösen a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásból vagy a  cégnyilvántartásból 
történő adatátvétellel a jogosult adatában bekövetkezett
azon változásokat, amelyeket eljárása során észlel.
(3) Az  ingatlan tulajdonosa, az  állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a  vagyonkezelő, illetőleg a  használó 
a  változás bekövetkezésétől, illetőleg a  tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles bejelenteni 
az ingatlanügyi hatóságnak
a) az ingatlan határvonalában, területében, továbbá a földrészlet művelési ágában – ideértve a művelés alól kivett 
területet is – és a föld minőségében bekövetkezett változást,
b) a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, illetve lebontását.
(4) A jogosult – a (3) bekezdésben meghatározott határidőben – köteles bejelenteni nevének (cégnevének), illetve 
lakcímének (székhelyének vagy telephelyének) megváltozását. A  bejelentésében a  jogosult személyi azonosítóját, 
illetve statisztikai azonosítóját is fel kell tüntetni.
(5) Nincs szükség külön bejelentésre, ha a (3) és (4) bekezdés szerinti változás hatósági határozaton alapul, illetőleg 
a  tulajdonjog, a  vagyonkezelői jog változásával kapcsolatos, feltéve, hogy ennek bejegyzését az  érdekelt harminc 
napon belül kéri.
(6) Az ingatlan adataiban hatósági határozattal, a település közigazgatási, belterületi határának, továbbá a közterület 
nevének módosításával kapcsolatban bekövetkezett változások átvezetése iránt az  erről szóló döntést hozó szerv 
keresi meg az ingatlanügyi hatóságot.
(7) Az  ingatlanügyi hatóság a  lakcímre is kiterjedő adatfelhasználás esetén az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 
lakcímadatot – az  adatfelhasználást megelőzően – összeveti a  személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető 
hatóság nyilvántartásában szereplő adattal. Ha az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakcímadat nem egyezik 
meg a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adattal, az  ingatlanügyi hatóság a  személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban szereplő adatot használja fel, és az  adatváltozást az  ingatlan-nyilvántartáson hivatalból 
átvezeti.
(8) A  jogosult a tulajdonjog-bejegyzés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kérheti lakcíme ehhez kapcsolódó 
megváltozásának ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését is. A  kérelem alapján az  ingatlanügyi hatóság 
a  tulajdonjog bejegyzésről szóló határozat jogosult részére történő közlésétől számított 30 nap elteltét követő  
30 napon belül, a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatátvétel alapján, amennyiben a  bejelentett 
lakcímváltozás regisztrációja megtörtént, gondoskodik a változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről.
27/A. § Az eljárás megindításáról az ingatlanügyi hatóság azt az ügyfelet értesíti, akinek az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett tulajdonjogának törlését, illetve akivel szemben vételi jog bejegyzését kérik. Az értesítést az ingatlanügyi 
hatóság az  ügyfél ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakcímére, illetve székhelyére kézbesíti. Az  értesítés 
mellőzhető, ha a  hatóság az  eljárás megindítását követő nyolc napon belül a  kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.”

36. §  Az Inytv. 28. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárásban az  eltérés, valamint 
a  földminősítési eljárásban a  változás bejelentésére, továbbá az  eljárás megindítására és hivatalból történő 
lefolytatására a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében eltérő szabályokat állapíthat meg.”
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37. §  Az Inytv. a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A.  § (1) Ha a  bejelentésre, megkeresésre vagy hivatalból indult művelésiág-változás átvezetésére irányuló, 
illetve földminősítési eljárásban a tényállás tisztázása során az ingatlanügyi hatóság megállapítja, hogy a földrészlet 
nyilvántartott és természetbeni művelési ága, illetve minőségi osztálya eltér egymástól, ugyanakkor az adatváltozás 
átvezetéséhez változási vázrajz szükséges, hiánypótlásra hívja fel a  27.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint a  változás 
bejelentésére kötelezettet, vagy a 27. § (5) bekezdése szerinti megkeresőt.
(2) A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése esetén az ingatlanügyi hatóság az eljárást a 39. § (3) bekezdés 
h) pontjában foglaltak alapján nem szünteti meg, hanem azt hivatalból folytatja.”

38. §  Az Inytv. 29/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  társasházakról szóló törvény szerinti lakásösszevonás vagy lakásmegosztás esetén bejegyzés alapjául 
szolgálhat az  összes tulajdoni hányad több mint felét képviselő tulajdontársak által aláírt alapító okirat, a  többi 
tulajdonostárs szerződéses nyilatkozata ugyanakkor a bejegyzéshez nem szükséges.”

39. § (1) Az Inytv. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ellenjegyzéssel ellátott magánokirat bejegyzés alapjául akkor fogadható el, ha az tartalmazza az ellenjegyző 
személy nevét, aláírását, irodájának székhelyét, az  ellenjegyzés időpontját és az  „ellenjegyzem” megjelölést. 
Az ügyvéd által teljesített ellenjegyzés érvényességének további feltétele a szárazbélyegző lenyomata. Az ügyvédi 
ellenjegyzésnek az ügyvédekről szóló törvényben foglaltak szerinti aktivált biztonsági jelet is tartalmaznia kell, ha 
az okiratban foglalt jogügylet tárgya mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogát érinti.”

 (2) Az Inytv. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ellenjegyzéssel ellátott magánokirat bejegyzés alapjául akkor fogadható el, ha az tartalmazza az ellenjegyző 
személy nevét, aláírását, irodájának székhelyét, az  ellenjegyzés időpontját és az  „ellenjegyzem” megjelölést. 
Az  ügyvéd által teljesített ellenjegyzésnek tartalmaznia kell továbbá az  ügyvédekről szóló törvényben foglaltak 
szerinti aktivált biztonsági jelet.”

 (3) Az Inytv. 32. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Jogtanácsos által teljesített ellenjegyzés esetében a  székhely alatt az  adott jogügyletben a  jogtanácsos által 
képviselt szervezet székhelyét kell érteni.”

40. § (1) Az Inytv. 39. § (3) bekezdésének f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem alkalmas hiánypótlásra a bejegyzés, feljegyzés alapjául szolgáló okirat, és a kérelmet határozattal el kell utasítani, 
ha ahhoz, hogy bejegyezhető legyen,]
„f ) a bejegyzési engedélyt kellene pótolni, kivéve, ha a bejegyzett jogosult a tulajdonjog-bejegyzés alapjául szolgáló 
okiratban nyilatkozott arról, hogy a  tulajdonjog-bejegyzési engedélyt későbbi időpontban, de legfeljebb az okirat 
ingatlanügyi hatósági benyújtását követő 6 hónapon belül megadja,”

 (2) Az Inytv. 39. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Nem vonatkozik a (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés arra az esetre, ha a benyújtott okirat tartalmát 
a  felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítása iránti eljárás eredményeként az  ingatlan adataiban 
bekövetkezett változásra tekintettel kellene módosítani.”

 (3) Az Inytv. 39. § (4) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
[A hiány pótlására való felhívás és érdemi vizsgálat nélkül végzéssel kell elutasítani a bejegyzés iránti kérelmet akkor is, ha]
„e) a kérelemhez a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot nem csatolták,
f ) a bejegyzés alapjául szolgáló okirathoz az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításához szükséges nyomtatvány 
kérelmet nem csatolták.”

41. §  Az Inytv. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. § (1) Az ingatlanügyi hatósági ügyekben az ügyintézési határidő harminc nap.
(2) Ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot  
– az általános ügyintézési határidőtől eltérően – három hónapon belül kell meghozni.
(3) Ha törvény soron kívüli változásvezetést ír elő, eltérő törvényi rendelkezés hiányában az  ügyintézési határidő 
tizenöt nap. A közbenső intézkedést legkésőbb az arra okot adó körülmény felmerülésétől számított öt napon belül 
kell megtenni.”
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42. §  Az Inytv. 47. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Az  ingatlanügyi hatóság felfüggeszti az  eljárását akkor is, ha a  kérelem érdemi elbírálása a  gyámhatóság 
hatáskörébe tartozó kérdés előzetes elbírálásától függ, a jogerős gyámhatósági döntés meghozataláig.”

43. §  Az Inytv. 47/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  megkeresés alapjául szolgáló bírósági vagy más hatósági határozat a  jogszerzést feltételhez köti, 
az  ingatlanügyi hatóság a  megkeresés elintézését a  határozatban a  feltétel teljesítésére meghatározott határidő 
lejártáig, legfeljebb azonban a megkeresés beérkezésétől számított 6 hónapos határidő elteltéig függőben tartja.
(1b) Függőben tartja továbbá az  ingatlanügyi hatóság a  beadvány intézését a  felmérési, térképezési és 
területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása tényének feljegyzésétől a  kijavítás tárgyában hozott 
döntésben foglaltak ingatlan-nyilvántartási átvezetéséig.”

44. §  Az Inytv. 48. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  ingatlanügyi hatóság által hivatalból indított, valamint folytatott egyes eljárások széljegyzésére, valamint 
annak törlésére a  Kormány e  törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében az  (1) és (3)  bekezdésben 
foglaltaktól eltérő szabályokat állapíthat meg.”

45. §  Az Inytv. 52. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Hirdetményi úton kézbesíti az  ingatlanügyi hatóság a  döntését azon jogosult részére, akinek az  ingatlan-
nyilvántartásba lakcíme nincs bejegyezve, vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adattal történő 
összevetés alapján megállapítható, hogy az ingatlan-nyilvántartásba felvett lakcím időközben megszűnt.”

46. §  Az Inytv. 54. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
,,(7) A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatósági bizonyítvány 
kijavítására, visszavonására, illetve módosítására vonatkozó rendelkezéseit e  törvénynek a  döntés kijavítására, 
módosítására, visszavonására vonatkozó eltérő szabályainak a figyelembe vételével kell alkalmazni.”

47. §  Az Inytv. 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróság – az ügyfél kérelmére – előzetesen végrehajtható végzéssel megkeresi az ingatlanügyi hatóságot
a) a törlési és kiigazítási,
b) az ingatlan tulajdonjoga iránti,
c) az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése iránti,
d) az ingatlanra vonatkozó házassági vagyonjogi,
e) a jelzáloggal biztosított, illetőleg önálló zálogjogba foglalt követelés érvényesítése iránti, valamint
f ) az ingatlan határvonalával és területével kapcsolatos kiigazítási
per megindítása tényének feljegyzése iránt.”

48. §  Az Inytv. 68. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) A tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat a 69. § szerinti tanúsító erővel nem 
rendelkezik, hivatalos célra nem használható, kizárólag tájékoztatásul szolgál.”

49. §  Az Inytv. 68/A. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  ingatlan-nyilvántartási adatbázisból adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő megkeresés 
a  Kormány e  törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott adatkörök tekintetében, 
a  rendeletben meghatározott szervek és személyek részére, módon és feltételekkel az  elektronikus 
dokumentumként szolgáltatható tulajdonilap-másolat adattartalmának elektronikusan feldolgozható formában 
történő átadásával is teljesíthető.
(6) A megszűnt helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapjának adattartalmáról a felhasználási célt, valamint az igényelt 
adatokat tartalmazó kérelemre vagy megkeresésre az ingatlanügyi hatóság – a tulajdoni lapról kiállított papír alapú 
hiteles másolat igazgatási szolgáltatási díjával azonos mértékű díj fejében – hatósági bizonyítványt állít ki. A  díj 
megfizetésének és visszatérítésének módjára, valamint a díjmentességre – ha törvény eltérően nem rendelkezik – 
a tulajdoni lapról kiállított papír alapú hiteles másolatra vonatkozó rendelkezések az irányadók.”
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50. § (1) Az Inytv. 90. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]
„e) az ingatlanügyi hatóság vagy hatóságok illetékességi területét,”

 (2) Az Inytv. 90. § (5) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]
„f ) az  ingatlan-nyilvántartási adatbázisból adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő megkeresések 
esetén az  elektronikus dokumentumként szolgáltatható tulajdonilap-másolat adattartalmán belül az  egyes 
adatköröket, a  szolgáltatást nyújtó szervek, a  szolgáltatás igénybevételére jogosult szervek és személyek körét, 
valamint annak módját és részletes feltételeit.”

51. §  Az Inytv. 91. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXXII. törvény erejénél 
fogva a tartós földhasználók tulajdonába került ingatlanok tulajdonjogát a tartós földhasználó kérelmére, a Magyar 
Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 
erejénél fogva az  ingyenes örökhasználók tulajdonába került ingatlanok tulajdonjogát az  ingyenes örökhasználó 
kérelmére kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.”

52. §  Az Inytv. a következő 93. §-sal egészül ki:
„93. § Az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 2013. évi CCL. törvény 
(a továbbiakban: 3. sz. Módtv.) 34. §-ával megállapított 26. § (1a) bekezdésében foglaltakat a 3. sz. Módtv. 34. §-ának 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

53. §  Az Inytv.
a) 7. § (1) bekezdésében a „kérelem” szövegrész helyébe a „kérelem, megkeresés”,
b) 26.  § (9)  bekezdésében a  „visszavonható” szövegrész helyébe a  „visszavonható, vagy módosítható”, 

a „visszavonásához” szövegrész helyébe a „visszavonásához vagy módosításához”,
c) 28.  § (1)  bekezdésében a „hatósági” szövegrész helyébe a „jogerős hatósági”, a „vagy igazolás” szövegrész 

helyébe az „igazolás, illetve megkeresés”,
d) 30. § (1) bekezdésében az „a bíróság ítélete, illetőleg a hatóság” szövegrész helyébe a „bíróság vagy hatóság 

jogerős és végrehajtható”, az „és” szövegrész helyébe az „ , illetve”,
e) 32. § (3) bekezdésében az „ellenjegyző ügyvéd” szövegrész helyébe az „ellenjegyző ügyvéd, jogtanácsos”,
f ) 39.  § (3)  bekezdés d)  pontjában az  „az aláírását” szövegrész helyébe az  „a nyilvánvalóan azonosítható 

aláírását”,
g) 47/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „bejegyzési” szövegrész helyébe a „tulajdonjog-bejegyzési”,
h) 52. § (1) bekezdés d) pontjában a „bejegyzés” szövegrész helyébe a „tulajdonjog-bejegyzés”,
i) 52. § (1) bekezdés f ) pontjában az „a)–g)” szövegrész helyébe az „1–9.”,
j) 57.  § (2)  bekezdésében a „határozatra” szövegrész helyébe a „döntésre”, a „határozat” szövegrészek helyébe 

a „döntés”,
k) 57.  § (3)  bekezdésében a „határozatra” szövegrész helyébe a „döntésre”, a „határozat” szövegrészek helyébe 

a „döntés”, a „határozatot” szövegrész helyébe a „döntést”,
l) 57.  § (4)  bekezdésében a  „határozat” szövegrész helyébe a  „döntés”, a  „határozatot” szövegrész helyébe 

a „döntést”, a „határozatával” szövegrész helyébe a „döntésével”,
m) 75. § (2a) bekezdésében a „tartalmazza” szövegrész helyébe a „tartalmaznia kell”,
n) 75. § (4) bekezdésében az ,,a (2)–(3) bekezdések szerint” szövegrész helyébe az ,,a (2)–(2a) bekezdés szerint”
szöveg lép.

54. §  Hatályát veszti az Inytv.
a) 39. § (4) bekezdése c) és d) pontjaiban a „vagy” szövegrész;
b) 53. § (1) bekezdésében a  „ , továbbá a bejegyzés iránti kérelem elutasításáról” szövegrész;
c) 57. § (2)–(4) bekezdésében az „a határozat ellen van helye fellebbezésnek és” szövegrész;
d) 90. § (3b) bekezdése.
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14. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

55. §  A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 5. § (4) bekezdésében a „közszolgálati” szövegrész 
helyébe a „kormányzati szolgálati” szöveg lép.

15. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

56. §  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a  továbbiakban: Ávt.) 3.  § 3.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„3. állatkert: olyan állandó létesítmény, ahol az  állatokat évente hét vagy annál több napon keresztül 
a  nagyközönség részére történő bemutatás céljából tartják; nem minősül állatkertnek a  cirkuszi menazséria és 
az állatkereskedés;”

57. §  Az Ávt. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Jogszabály rendelkezik az  állati élet olyan módon történő kioltásáról, amelynél az  előzetes kábítás nem 
kötelező.”

58. §  Az Ávt. 39. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  állatkert köteles az  ott élő állatok szakszerű bemutatásával és tájékoztatással természetvédelmi és 
állatvédelmi tárgyú ismeretterjesztést, oktatást és nevelést végezni.”

59. §  Az Ávt. 42/C. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás]
„b) a  mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő, terápiás vagy az  Országos Magyar Vadászkamara által kiállított 
vadászkutya alkalmassági vizsgaigazolvánnyal rendelkező”
[eb után.]

60. § (1) Az Ávt. 49. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap]
„a) az  élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter), hogy a  mezőgazdasági 
haszonállatok tartásának részletes szabályait;”
[rendeletben állapítsa meg.]

 (2) Az Ávt. 49. § (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap]
„j) miniszter, hogy a vágóállatok körét, az állatok levágásának és leölésének részletes szabályait”
[rendeletben állapítsa meg.]

61. §  Az Ávt. 50. §-a a következő n) ponttal egészül ki:
[Ez a  törvény a  Magyar Köztársaság és az  Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, 
Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a  Megállapodást kihirdető 1994. évi  
I. törvény 3. §-ával összhangban – a végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt – az Európai Közösségek következő 
jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:]
„n) a Tanács 1999/22/EK irányelve a vadon élő állatok állatkertben tartásáról.”

62. §  Hatályát veszti az Ávt. 47. §-a.

16. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása

63. §  A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 10. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) 2004. május 1-je után engedéllyel végzett ültetvénykivágás alapján újratelepítési jogot szerző és kivágási 
engedéllyel rendelkező személy újratelepítési jogát a kivágástól számított ötödik borpiaci év (augusztus 1–július 31.) 
végéig jogosult felhasználni. Az  ezen időszak alatt fel nem használt újratelepítési jogok a  telepítési jogtartalékba 
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kerülnek. Az  újratelepítési jogra, az  új telepítési jogra, valamint a  telepítési jogtartalékra vonatkozó részletes 
szabályokat az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet határozza meg.”

64. § (1) A Btv. 13/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A „védett eredetű” kifejezés – kiegészítve az  adott borászati termékkategória nevével – az  oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel egyenértékű kifejezésként használható a vonatkozó termékleírás szerint a következő borászati 
termékek esetében:
a) bor,
b) pezsgő,
c) minőségi pezsgő,
d) illatos minőségi pezsgő,
e) gyöngyözőbor,
f ) szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor.”

 (2) A Btv. 13/A. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  (9)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  termékleírás módosítására irányuló kérelemben foglaltakat  
– a miniszter döntése alapján – először a nemzeti jóváhagyásról szóló határozatban megjelölt időpontot követően 
forgalomba hozott borászati termékekre kell alkalmazni, amennyiben azok az  édesítés, a  palackozás helye vagy 
a forgalomba hozatalt megelőző érzékszervi bírálat szabályait érintik.”

65. §  A Btv. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Árutermelési céllal borászati terméket – friss borszőlő, töppedt borszőlő, aszúsodott borszőlő kivételével – 
előállítani, tárolni, kezelni, kiszerelni csak a  borászati hatóság által engedélyezett borászati üzemben lehet. 
A  borászati hatóság az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott feltételek teljesülése 
esetén ad engedélyt, amelyet a  borászati üzem helye szerint illetékes hegybíróval is közöl. A  borászati hatóság 
a borászati üzemet nyilvántartásba veszi. E nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A borászati 
hatóság a  nyilvántartást honlapján is közzéteszi. A  nyilvántartás tartalmazza az  engedélyes regisztrációs számát, 
a borászati üzem üzemeltetőjének nevét, a borászati üzem címét, a borászati üzemben végezhető tevékenységek 
felsorolását, palackozásra vonatkozó tevékenység engedélyezése esetén a palackozó üzem kódját, nyilvántartásba 
vételének dátumát.”

66. §  A Btv. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32.  § (1) A  Tokaji borvidék területéről kiszállított, forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező bármely 
borászati termék esetében a Tokaj eredetmegjelölés csak abban az esetben használható, amennyiben abból pezsgőt 
készítenek és a  hegyközségi tanács megadta rá a  Tokaj eredetmegjelölés használatára vonatkozó engedélyt. 
A  hegyközségi tanács határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. A  határozat rendelkező részében foglaltakat 
a származási bizonyítványra rá kell jegyezni. A Tokaj eredetmegjelölés használatára vonatkozó rájegyzés hiányában 
a származási bizonyítvány érvénytelen.
(2) A Tokaj eredetmegjelölés használatáról szóló határozatot a hegyközségi tanács közli a borászati hatósággal is.”

67. §  A Btv. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § (1) A Tokaji borvidéken készített tokaji máslás, tokaji fordítás, tokaji szamorodni, tokaji aszú és tokaji eszencia 
tokaji borkülönlegességnek minősülnek és önálló névhasználatra jogosultak.
(2) Tokaji máslás: a  szamorodni vagy az  aszú seprőjére felöntött mustból vagy azonos évjáratú borból alkoholos 
erjedés útján készült tokaji borkülönlegesség, amely jellegzetes érlelési illattal és zamattal rendelkezik, és fahordóban 
érlelték.
(3) Tokaji fordítás: a  kipréselt aszútésztára felöntött meghatározott termőhelyről származó mustból vagy azonos 
évjáratú borból alkoholos erjedés útján készült, fahordóban érlelt tokaji borkülönlegesség, amely jellegzetes érlelési 
illattal és zamattal rendelkezik.
(4) Tokaji szamorodni: a  Tokaji borvidék területén termett, a  Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén 
aszúsodott szőlőbogyókat is tartalmazó, válogatás nélkül szedett szőlőfürtök feldolgozásával előállított mustból 
alkoholos erjedés útján nyert tokaji borkülönlegesség, melyet legalább egy évig fahordóban érlelnek.
(5) Tokaji aszú: a  Tokaji borvidék területén termett borszőlő Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén 
aszúsodott, szüretkor kézzel külön szedett, feldolgozott szőlőbogyóinak az  ugyanott termett szőlőből készült 
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mustban, részben erjedt szőlőmustban, még erjedésben lévő újborban vagy azonos évjáratú borban történő áztatását 
követő alkoholos erjedés útján nyert, és a forgalomba hozatal előtt fahordóban érlelt tokaji borkülönlegesség.
(6) Tokaji eszencia: a Tokaji borvidék területén termett, a Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén aszúsodott 
és szüretkor kézzel külön szedett szőlőbogyókból préselés nélkül kiszivárgó, szőlőmustból minimális alkoholos 
erjedés útján keletkező tokaji borkülönlegesség.”

68. §  A Btv. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tokaji máslás, tokaji fordítás, tokaji aszú és tokaji eszencia előállítója a  felhasznált aszúsodott szőlőbogyó, 
a  készített aszú, fordítás és a  nyert eszencia mennyiségét az  illetékes hegyközségnek kategóriánként évente 
a borpiaci év végéig köteles bejelenteni.”

69. §  A Btv. 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  palackozási kötelezettség nem vonatkozik a  Tokaji borvidék területén a  termelők által saját pincéjükben 
forgalomba hozott, saját termésű, helyben fogyasztásra kerülő tokaji szamorodni, tokaji máslás, tokaji fordítás, tokaji 
aszú és tokaji eszencia borokra.”

70. §  A Btv. 58. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  törvénynek az  egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 2013. évi 
CCL. törvénnyel megállapított 32. §-át 2014. július 31-e után szüretelt szőlőből készült borászati termékek esetében 
kell alkalmazni.”

17. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

71. §  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  helyi akciócsoport (1)  bekezdés szerinti eljárásában ügyintéző, illetve döntéshozó – ha jogszabály 
másként nem rendelkezik – csak olyan személy lehet, aki a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján 
kormánytisztviselőnek, illetve kormányzati ügykezelőnek kinevezhető lenne. A személyi feltételek vonatkozásában 
jogszabály további rendelkezéseket tartalmazhat. A  döntéshozóra és az  ügyintézőre a  közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvény összeférhetetlenségi szabályait kell alkalmazni.”

72. §  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény a következő 64/A. §-sal egészül ki:
„64/A.  § (1) A  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet a  hatáskörébe tartozó intézkedésekkel 
kapcsolatban elkövetett bűncselekmények miatt indult vagy az  intézkedéseket érintő bűncselekmények miatt 
folyamatban lévő büntetőeljárásokban a sértett jogai illetik meg.
(2) Az (1) bekezdésben említett bűncselekményekkel okozott kár megtérítése iránt az állam nevében a polgári jogi 
igényt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv terjeszti elő.”

73. §  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény a következő 85/A. §-sal egészül ki:
„85/A.  § E  törvénynek az  egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 
2013. évi CCL. törvénnyel (a  továbbiakban: módosító törvény 2.) megállapított 64/A.  §-át a  módosító törvény 
2. hatálybalépésekor folyamatban lévő büntetőeljárásokban is alkalmazni kell.”

74. §  Hatályát veszti a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 73/A. § (6) bekezdése.

18. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

75. §  A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B.  § Ha e  törvény hatálya alá tartozó eljárásokban közreműködő hatóság vesz részt, a  közreműködő hatóság 
a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 38/A.  § 
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(3)  bekezdésében meghatározott eljárási cselekmények foganatosítására, illetve döntés meghozatalára nem 
jogosult.”

76. §  A Tfvt. 5/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kötelezett az 5. §-ban meghatározott kötelezettsége teljesítését az  ingatlanügyi hatóság által – a kötelezett 
kérelmére – kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolja. A  hatósági bizonyítványt a  kérelem előterjesztésétől 
számított 30 napon belül kell kiadni.”

77. §  A Tfvt. 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha a  helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a  terület újrahasznosítása a  (6)  bekezdés szerinti 
határozatban előírtak szerint valósult meg, az  ingatlanügyi hatóság az  újrahasznosítást határozattal elfogadja, 
amelyben megállapítja az újrahasznosított terület művelési ágát és minőségi osztályát.”

78. §  A Tfvt. 6/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírság kiszabása mellett dönt az  újrahasznosítás elfogadásáról és 
megállapítja az  újrahasznosított terület művelési ágát és minőségi osztályát, vagy ennek hiányában a  6.  § 
(10) bekezdésében meghatározottak szerint a további munkák előírásáról dönt.”

79. §  A Tfvt. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A földvédelmi eljárás ügyintézési határideje 30 nap.”

80. §  A Tfvt. 14/D. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (4)  bekezdés a)  pontjában meghatározott esetben az  újrahasznosítás elfogadásáról szóló határozatban 
rendelkezni kell a  havária elhárítása érdekében igénybe vett termőföldben okozott kár mértékéről. E  bekezdés 
szerinti okozott kár az  ingatlan-nyilvántartás szerinti minőségi osztály és az  újrahasznosított termőföld minőségi 
osztálya szerint számított földvédelmi járulék különbözete. Ha az  újrahasznosítást követően művelés alól kivett 
terület marad vissza, akkor a kár mértéke erre a  területre, az  igénybevett termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti 
minőségi osztálya szerint a termőföld végleges más célú hasznosításért fizetendő földvédelmi járulék 100%-a.”

81. §  A Tfvt. 14/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/E.  § (1) A  14/D.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  tulajdonos részére – az  e  törvény felhatalmazása 
alapján kiadott kormányrendelet szabályai szerint – meg kell téríteni a  havária elhárítása során a  termőföldben 
a  14/D.  § szerinti okozott kárt, továbbá a  termőföld eredeti állapotának helyreállításával, illetve 
az újrahasznosításával kapcsolatosan felmerült igazolt költségeket.
(2) A kár és az igazolt költségek megtérítésével kapcsolatos eljárást a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 
szerv a tulajdonos kérelmére az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint folytatja le. 
A kárt és az igazolt költségeket a központi költségvetésbe befizetett földvédelmi járulékok terhére kell megtéríteni.”

82. §  A Tfvt. 15/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  újrahasznosítás elfogadásáról szóló határozat alapján, annak jogerőre emelkedését követő 60 napon 
belül, a  jogosult kérheti az  újrahasznosított területre az  1.  melléklet 1.  pontja alapján kiszámított földvédelmi 
járulék 50%-ának megfelelő pénzösszeg megfizetését, feltéve, hogy a  jogosult a  célkitermelőhely létesítéséhez 
szükséges megelőző földvédelmi eljárásban a  végleges más célú hasznosításért megállapított földvédelmi 
járulékot maradéktalanul megfizette. A  határidő elmulasztása jogvesztő, annak elmulasztása esetén igazolási 
kérelem előterjesztésének nincs helye. A  kérelmet ahhoz az  ingatlanügyi hatósághoz kell benyújtani, 
amely az  újrahasznosítás elfogadásáról szóló első fokú határozatot hozta. A  kérelemben meg kell jelölni azt 
a számlaszámot és az azt vezető pénzintézet megnevezését, ahova átutalással a kérelmező az összeg megfizetését 
kéri.”

83. §  A Tfvt. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § (1) Az  első fokon kérelemre, illetve bejelentésre induló földvédelmi eljárásért – ideértve az  ingatlanügyi 
hatóságnak a  külön jogszabály szerinti, a  termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatásával kapcsolatos 
szakhatósági közreműködését is –, valamint a  földvédelmi eljárásban igénybe vehető valamennyi jogorvoslati 



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	221.	szám	 88697

eljárásért a  (2)  bekezdésben foglaltak alapján, a  (3)  bekezdésben meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási 
díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.
(2) A  díj mértéke – a  (4)  bekezdésben meghatározott eset kivételével – az  eljárás tárgyát képező földrészletek 
darabszáma alapján, a (3) bekezdésben meghatározott összegű, de legfeljebb 120 000 Ft.
(3) A díj összege
a) 1 földrészlet esetén 30 000 Ft,
b) 2–5 földrészlet esetén az  első földrészlet után fizetendő 30 000 Ft, és a  további földrészletek után egyenként 
további 7000 Ft,
c) 6–25 földrészlet esetén az első 5 földrészlet után fizetendő 58 000 Ft, és a további földrészletek után egyenként 
további 2000 Ft,
d) 26 vagy annál több földrészlet esetén az első 25 földrészlet után fizetendő 98 000 Ft, és a további földrészletek után 
egyenként további 1000 Ft.
(4) A  13/A.  §-ban foglalt jogorvoslati eljárásban a  díj mértéke a  határozatban szereplő földrészletek közül 
a fellebbezéssel érintett földrészletek darabszáma alapján számított, a (3) bekezdésben meghatározott összegű.
(5) Az első fokon bejelentésre indult újrahasznosítási eljárásért, valamint az újrahasznosítási eljárásban igénybe vehető 
valamennyi jogorvoslati eljárásért a  (2)  bekezdésben meghatározott módon, a  (3)  bekezdésben meghatározott 
összegű díjat kell fizetni.”

84. §  A Tfvt. 21. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[Nem kell járulékot fizetni, ha az ingatlanügyi hatóság a termőföld más célú hasznosítását]
„j) termálvíz-hasznosító létesítményekből kibocsátott használt termálvizek átmeneti tározására és természetközeli 
tisztítására szolgáló – lehetőség szerint többcélú – állandó jellegű tározók létesítése és bővítése,”
[céljából engedélyezi.]

85. § (1) A Tfvt. 22. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A járulék teljes összegének megfizetése]
„d) a  14.  § (9)  bekezdésében meghatározott esetben a  végleges más célú hasznosítás engedélyezéséről szóló 
határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül”
[esedékes.]

 (2) A Tfvt. 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  más célú hasznosítás az  engedélyezettnél kisebb területen valósult meg, és a  más célú hasznosításról 
szóló engedély időbeli hatálya már lejárt, a  járulék megfizetésének esedékessé válása napjától számított 4 éven 
belül a  járulékkülönbözet visszafizetését kérheti az  igénybevevő. A  határidő elmulasztása jogvesztő, annak 
elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A kérelmet ahhoz az ingatlanügyi hatósághoz 
kell benyújtani, amely az  engedélyről szóló elsőfokú határozatot hozta. A  kérelemben meg kell jelölni azt 
a számlaszámot és az azt vezető pénzintézet megnevezését, ahova átutalással a kérelmező az összeg megfizetését 
kéri.”

 (3) A Tfvt. 22. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a  más célú hasznosítás az  engedélyezettnél kisebb területen valósult meg, és a  más célú hasznosításról 
szóló engedély időbeli hatálya még nem járt le, az igénybevevő a (6) bekezdésben meghatározottak szerint kérheti 
a járulékkülönbözet visszafizetését, azzal, hogy a kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy az engedélyezett, de más 
célra nem hasznosított termőföld más célú hasznosításának jogosultságáról lemond.”

 (4) A Tfvt. 22. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a  termőföld más célú hasznosításáról szóló engedélynek a  13.  § (1)  bekezdése alapján az  időbeli hatálya 
lejárt, vagy az engedély hatályon kívül helyezésére került sor, azonban
a) az engedélyező határozatban megállapított földvédelmi járulékot a fizetésre kötelezett befizette, és
b) a termőföld
ba) igénybevételére, illetve
bb) belterületbe vonás engedélyezése esetén a  fekvéshatár-változásnak az  ingatlan-nyilvántartásban történő 
átvezetésére nem került sor,
a földvédelmi járulékot megfizető személy vagy szervezet a  járulék összegének visszafizetését az  engedély 
hatályának lejárta napját követő 1 éven belül kérheti. A határidő elmulasztása jogvesztő, annak elmulasztása esetén 
igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A kérelmet ahhoz az ingatlanügyi hatósághoz kell benyújtani, amely 
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az engedélyről szóló elsőfokú határozatot hozta. A kérelemben meg kell jelölni azt a számlaszámot és az azt vezető 
pénzintézet megnevezését, ahova átutalással a kérelmező az összeg megfizetését kéri.”

86. § (1) A Tfvt. 26. §-a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A határidőben meg nem fizetett járuléknak és bírságnak a (4) bekezdés szerinti nyilvántartásból való törléséről 
az ingatlanügyi hatóságnak a kormányhivatal útján felterjesztett kérelme alapján a földügyért felelős miniszter dönt, 
ha
a) a fizetésre kötelezett szervezet jogutód nélkül megszűnt, vagy
b) az adóhatóság igazolása alapján az adók módjára behajtandó köztartozás miatt a fizetésre kötelezettel szemben 
indult végrehajtási eljárás
ba) nem vezetett eredményre, illetve
bb) a végrehajtáshoz való jog elévült. Az ingatlanügyi hatóságnak a kérelméhez csatolnia kell a törlés feltételeinek 
fennállását igazoló okiratokat.”

 (2) A Tfvt. 26. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott,
a) a 15/B. § (7) bekezdése szerinti esetben és az ott meghatározott határozatban a járulék 50%-ának megfelelő összeg 
megfizetése,
b) a járuléknak a 22. § (6), (6a) és (8) bekezdésén alapuló visszafizetése
iránti kérelemről – a (7) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – a földügyért felelős miniszter dönt.
(6) Ha a  kérelem nem tartalmazza a  15/B.  § (7)  bekezdésében, illetve a  22.  § (6), (6a) vagy (8)  bekezdésében 
meghatározott adatokat, az ingatlanügyi hatóság a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel.
(7) Ha a kérelmező a (6) bekezdésben meghatározott esetben a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget, 
az eljárást az  ingatlanügyi hatóság szünteti meg. Ha a kérelem a 15/B. § (7) bekezdésében, illetve a 22. § (6) vagy 
(8) bekezdésében meghatározott határidőn túl került benyújtásra, a kérelmet az ingatlanügyi hatóság utasítja el.”

 (3) A Tfvt. 26. §-a a következő (8)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  15/B.  § (7)  bekezdésében, illetve a  22.  § (6), (6a) vagy (8)  bekezdésében meghatározottaknak megfelelő 
adattartalmú kérelem beérkezését, illetve a hiányosan benyújtott kérelem esetén a hiánypótlás határidőben történő 
teljesítését követő 30 napon belül az ingatlanügyi hatóság helyszíni szemlét tart a
a) 15/B. § (7) bekezdésén alapuló kérelem esetén az újrahasznosítás elfogadásáról,
b) 22. § (6) és (6a) bekezdésén alapuló kérelem esetén a más célú hasznosítás engedélyezéséről,
c) 22.  § (8)  bekezdésén alapuló kérelem esetén a  lejárt időbeli hatályú vagy hatályon kívül helyezett más célú 
hasznosítás engedélyezéséről
szóló jogerős határozatban szereplő földrészleteken.
(9) A helyszíni szemlét követő 15 napon belül az  ingatlanügyi hatóság a kormányhivatal útján a kérelmet – a  (10), 
illetve a (11) bekezdésben meghatározott mellékletekkel együtt – felterjeszti döntésre a földügyért felelős miniszter 
részére.
(10) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti kérelem esetében a kérelem felterjesztéséhez csatolni kell:
a) a cél-kitermelőhely létesítéséhez szükséges megelőző földvédelmi eljárásban a végleges más célú hasznosításért 
megállapított járulék megfizetését, valamint annak az (1) és (2) bekezdés szerinti továbbutalását igazoló okiratot;
b) az újrahasznosítás elfogadásáról szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozat hitelesített másolatát;
c) az ingatlanügyi hatóság által megtartott helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv hiteles másolatát.
(11) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti kérelem esetében a felterjesztéshez csatolni kell:
a) a járulék megfizetését, valamint ezeknek az (1) és (2) bekezdés szerinti továbbutalását igazoló okiratot;
b) a 22. § (6) és (6a) bekezdésén alapuló kérelem esetén a más célú hasznosítás engedélyezéséről, a 22. § (8) bekezdésén 
alapuló kérelem esetén a lejárt időbeli hatályú vagy hatályon kívül helyezett más célú hasznosítás engedélyezéséről 
szóló jogerős határozat hitelesített másolatát;
c) az ingatlanügyi hatóság által megtartott helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvet.
(12) Ha a miniszter az (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kérelemnek helyt ad, a kifizetést átutalással kell 
teljesíteni.”

87. §  A Tfvt. 30/A. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti díj magában foglalja az ingatlan-nyilvántartásban a földminősítési eljárás eredményeként 
bekövetkezett változás átvezetésének díját.”
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88. §  A Tfvt. IV. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:
„A GYÜMÖLCS TERMŐHELYI KATASZTERI ELJÁRÁS, VALAMINT A GYÜMÖLCSÜLTETVÉNY TELEPÍTÉSÉNEK 
ENGEDÉLYEZÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSA”

89. §  A Tfvt. IV. Fejezete a következő 58/A. és 58/B. §-sal egészül ki:
„58/A.  § (1) A  gyümölcs termőhelyi kataszter a  gyümölcs termesztésére való alkalmasság szempontjából 
ökológiailag minősített, osztályozott és lehatárolt földterületek (a  továbbiakban: termőhelyek) egységes 
nyilvántartási rendszere, amely tartalmazza
a) a termőhely azonosító adatait (település, helyrajzi szám, területnagyság),
b) a gyümölcs termőhely ökológiai minősítését és a gyümölcsfajokat, amelyekre a minősítés vonatkozik.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt adatoknak az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatoktól való eltérése 
esetén az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokat kell irányadónak tekinteni.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(4) A gyümölcs termőhelyi kataszterbe sorolás, a kataszteri osztály módosítása, valamint a kataszterből való törlés 
(a továbbiakban együttesen: gyümölcs termőhelyi kataszteri eljárás) iránti kérelmet a gyümölcs termőhelyi katasztert 
vezető szervhez kell benyújtani.
(5) A gyümölcs termőhelyi katasztert vezető szervnek az új kataszteri besorolásról, a meglévő kataszteri besorolás 
módosításáról vagy törléséről hozott döntését – a kérelmező ügyfél személyes adatainak kivételével – a földügyért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni. A  gyümölcs termőhelyi katasztert vezető 
szerv a gyümölcs termőhelyi kataszteri eljárásban hozott döntésének megfelelően módosítja a gyümölcs termőhelyi 
katasztert.
(6) A települési önkormányzat – a tulajdonos hozzájárulásával – kezdeményezheti a gyümölcs termőhelyi katasztert 
vezető szervnél a gyümölcs termőhelyi kataszter módosítását vagy a kataszterből történő törlést, amennyiben
a) a gyümölcs termőhelyi kataszterbe sorolás a településfejlesztési terveket, vagy
b) a  települési önkormányzat helyi építési szabályzata a  gyümölcs termőhelyi kataszterben nyilvántartott terület 
gyümölcs művelési ágban való hasznosítását
ellehetetleníti.
58/B. § A gyümölcs termőhelyi kataszterbe tartozó termőhely az egyes gyümölcsfajok vonatkozásában a következő 
besorolást kapja:
a) I. osztályú, termesztésre kiválóan alkalmas,
b) II. osztályú, termesztésre alkalmas,
c) termesztésre feltételesen alkalmas, vagy
d) termesztésre alkalmatlan.”

90. §  A Tfvt. 59. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  3000 m2-nél nagyobb területen gyümölcsfaültetvény, valamint az  1000 m2-nél nagyobb területen 
bogyósgyümölcs-ültetvény csak engedéllyel telepíthető a  Nemzeti Fajtajegyzékben, valamint az  Európai Unió 
valamely tagállamának fajtajegyzékében szereplő fajtákkal, a  gyümölcs termőhelyi kataszterben az  adott 
gyümölcsfaj termesztésére alkalmasnak vagy feltételesen alkalmasnak minősített termőhelyen.
(2) A  telepítési engedély iránti kérelmet a  telepítési hatósághoz kell benyújtani. A  kérelemnek tartalmaznia kell 
a  telepítési terület helyrajzi számát, annak térmértékét, a  telepíteni kívánt gyümölcsfajt és annak fajtáit, a  sor- és 
tőtávolságot, az 50. § szerinti talajvédelmi tervet, valamint a szakmaközi szervezet telepítésre vonatkozó véleményét.”

91. §  A Tfvt. 61. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az (1) bekezdésben megjelölt adatoknak az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatoktól való eltérése esetén 
az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokat kell irányadónak tekinteni.”

92. §  A Tfvt. 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv – a jogsértés súlyát, ismételtségét figyelembe véve –
a) 20 000 forinttól 50 000 forintig terjedő bírsággal sújtja azt, aki a gyümölcsültetvény-kataszterbe valótlan adatokat 
jelent be vagy az adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget,
b) 50 000 forinttól 200 000 forintig terjedő bírsággal sújtja azt, aki a  gyümölcsültetvényt engedély nélkül vagy 
a telepítési engedélyben foglaltaktól eltérően telepíti.”
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93. §  A Tfvt. IV. Fejezete a következő 64/A. §-sal egészül ki:
„64/A.  § (1) Amennyiben a  gyümölcsültetvény használója a  gyümölcsültetvényét egy éven keresztül nem műveli, 
a  növénytermesztési hatóság az  érintett földrészlet tulajdonosának egyidejű értesítése mellett felszólítja, hogy 
tegyen eleget az  5.  § (2)  bekezdése szerinti hasznosítási kötelezettségének. Ha a  földhasználati nyilvántartásban 
nincs bejegyzett földhasználó, a  növénytermesztési hatóság az  érintett földrészlet tulajdonosát szólítja fel 
a gyümölcsültetvény művelési ágnak megfelelő hasznosítására.
(2) A  gyümölcsültetvény használójának, illetve amennyiben a  földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett 
földhasználó, a tulajdonosnak hatvan napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy a gyümölcsültetvény művelési ágának 
megfelelő hasznosítását megkezdte.
(3) Ha a  gyümölcsültetvény művelési ágának megfelelő hasznosítására a  tulajdonos került felszólításra, 
a (2) bekezdésben foglalt nyilatkozattétel helyett a tulajdonos bemutathatja a gyümölcsültetvény művelési ágának 
megfelelő hasznosítására létrejött szerződést.
(4) Ha az érintett földrészlet használója, illetve tulajdonosa a (2) és (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem 
tesz eleget, illetve a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele esetén a gyümölcsültetvény művelését a nyilatkozat 
megtételét követő 60 napon belül nem kezdi meg, a növénytermesztési hatóság
a) értesíti az ingatlanügyi hatóságot a földvédelmi bírság kiszabása érdekében, valamint
b) elrendeli a gyümölcsültetvény kivágását, amennyiben
ba) a gyümölcsültetvény növény-egészségügyi kockázatot jelent a szomszédos ültetvényre;
bb) a műveletlen gyümölcsültetvény más földrészlet megközelítését akadályozza.
(5) Amennyiben a  gyümölcsültetvény használója, illetve tulajdonosa kivágási kötelezettségének nem tesz eleget, 
a  növénytermesztési hatóság a  gyümölcsültetvény használójának a  költségére intézkedik a  gyümölcsültetvény 
kivágásáról.”

94. § (1) A Tfvt. 66. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben kijelölje]
„c) a gyümölcs termőhelyi katasztert vezető szervet.”

 (2) A Tfvt. 66. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a földügyért felelős miniszter, hogy rendelettel állapítsa meg]
„f ) a  gyümölcs termőhelyi kataszteri eljárás szabályait, a  gyümölcs termőhelyi kataszterből való adatszolgáltatás 
rendjét, valamint a  gyümölcsültetvény telepítés engedélyezésének eljárását és a  gyümölcsültetvény-kataszter 
vezetésének szabályait.”

 (3) A Tfvt. 66. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a földügyért felelős miniszter, hogy]
„c) a  gyümölcs termőhelyi kataszteri eljárás igazgatási szolgáltatási díjainak mértékét az  adópolitikáért felelős 
miniszterrel egyetértésben,”
[kiadott rendeletben határozza meg.]

95. §  A Tfvt. a következő 69. és 70. §-sal egészül ki:
„69. § A földvédelmi járulékot megfizető személy vagy szervezet a járulék összegének visszafizetése iránti kérelmet 
2014. november 30-ig terjesztheti elő abban az esetben, ha az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban 
történő módosításáról szóló 2013. évi CCL. törvény 83.  § (4)  bekezdésével megállapított 22.  § (8)  bekezdésében 
meghatározott 1 éves határidő e rendelkezés hatálybalépéséig már lejárt vagy a hatálybalépésének évében jár le.
70. § A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ az Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő 
Közhasznú Nonprofit Kft. által 2013. december 31-ig vezetett Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter adatait, így 
a termőhely azonosító adatait (település, helyrajzi szám, területnagyság), a gyümölcs termőhely ökológiai minősítését 
és a gyümölcsfajokat, amelyekre a minősítés vonatkozik, 2014. június 30-ig átadja a gyümölcs termőhelyi katasztert 
vezető szervnek. Az átadott adatok a gyümölcs termőhelyi kataszter részét képezik.”

96. §  A Tfvt.
a) 14/A.  § (5)  bekezdésében az „és arra utalni” szövegrész helyébe az „és a  korábbi ügy ügyiratszámára való 

hivatkozással arra utalni”;
b) 16. § (4) bekezdésében a „16. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „15/B. § (3) bekezdésében”;
c) 16. § (6) bekezdésében az „iráni” szövegrész helyébe az „iránti”;
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d) 22.  § (7)  bekezdésében az  „A más célú hasznosítást” szövegrész helyébe az  „A (6) és a  (6a)  bekezdés 
alkalmazásában a más célú hasznosítást”

szöveg lép.

97. §  Hatályát veszti a Tfvt.
a) első 67. §-a;
b) 69. §-a.

98. §  Nem lép hatályba a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CVII. törvény 2. §-a.

19. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

99. § (1) Az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a  továbbiakban: Éltv.) 4.  § b)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete kiterjed]
„b) az  engedélyköteles termékek gyártására, kiszerelésére, szállítására, forgalomba hozatalára, tárolására és 
felhasználására;”

 (2) Az Éltv. 4. §-a a következő q) és r) ponttal egészül ki:
[Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete kiterjed]
„q) az  e  törvény hatálya alá tartozó termék előállítására, forgalmazására vonatkozó ellenőrzési és felügyeleti 
feladatok ellátására;
r) az  e  törvény hatálya alá tartozó termékkel kapcsolatos tanúsítványokra vonatkozó ellenőrzési és felügyeleti 
feladatok ellátására.”

100. §  Az Éltv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Engedélyköteles termék csak akkor hozható forgalomba, ha a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez 
egyéb módon, attól elválaszthatatlanul rögzített csomagolóeszközön magyar nyelven feltüntetésre kerülnek 
az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott információk az  ott meghatározottak szerint. 
Ömlesztett áru esetében fenti adatokat az  áruval együtt mozgó, a  beazonosítást lehetővé tevő kísérőokmánynak 
kell tartalmaznia.”

101. § (1) Az Éltv. 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1) és (2)  bekezdés alá nem tartozó termék biztonságosságáért és minőségéért a  termék előállítója, nem 
hazai előállítású termék esetében pedig az első magyarországi forgalomba hozó a felelős.”

 (2) Az Éltv. 14. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  törvény hatálya alá tartozó termék forgalmazását, szállítását vagy raktározását végző személy felelős 
a  termék biztonságosságáért és minőségéért, amennyiben a  felelős személye az  (1)–(9)  bekezdésben 
meghatározottak szerint nem állapítható meg.
(11)  A 14/A. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott termék forgalomba hozataláért az előállító, nem hazai előállítású 
termék esetében az első magyarországi forgalomba hozó felelős.”

102. § (1) Az Éltv. 14/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Hamisított terméknek minősül az a termék,
a) amelynek minőségmegőrzési, fogyaszthatósági, illetve felhasználhatósági idejét jogellenesen meghosszabbították,
b) amelyet nem megengedett összetevő felhasználásával állítottak elő,
c) amelynek átcímkézése vagy átcsomagolása jogsértő módon történt,
d) amelyet emberi fogyasztásra nem alkalmas anyagokból vagy termékekből állítottak elő emberi fogyasztás céljára,
e) amelynek emberi fogyasztásra való alkalmatlanságát elfedik,
f ) amelynek rendeltetésszerű használatát elfedik,
g) amelyet lényeges külső tulajdonságának jogellenes megváltoztatásával állítottak elő,
h) amelyet az előállításra kizárólagosan jogosult hozzájárulása nélkül állítottak elő, vagy
i) amelyet lényeges tulajdonságára vonatkozó félrevezető megjelöléssel hoztak forgalomba
gazdasági előny vagy haszonszerzés céljából.”
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 (2) Az Éltv. 14/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hamisított termék előállítása, illetve forgalmazása tekintetében – amennyiben az ügyfél az ellenkezőjét nem 
bizonyítja – vélelmezni kell a gazdasági előnyre vagy haszonszerzésre irányuló célzatot.”

 (3) Az Éltv. 14/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Tilos olyan
a) élelmiszer előállítása, illetve forgalomba hozatala, amelyet a  rá vonatkozó előírásokban, engedélyekben vagy 
a gyártmánylapban meghatározott minőségi előírásoknak nem megfelelően állítottak elő,
b) élelmiszer előállítása, illetve forgalomba hozatala, amelyet részben vagy egészben lejárt minőségmegőrzési, illetve 
fogyaszthatósági idejű anyagokból állítottak elő,
c) termék előállítása, illetve forgalomba hozatala, amelyet az adott tevékenység vonatkozásában nem engedélyezett, 
illetve nem nyilvántartott módon állítottak elő, illetve hoztak forgalomba.”

103. § (1) Az Éltv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Lejárt fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idejű élelmiszer nem hozható forgalomba élelmiszerként.”

 (2) Az Éltv. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  felhasználhatósági idő lejárta után a  növényvédő szer az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv e  törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott eljárása szerint hozható forgalomba.”

104. §  Az Éltv. 17. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A termelő az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megkeresésére elektronikus úton adatot szolgáltat a növényvédő 
szerek felhasználásáról az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint.”

105. §  Az Éltv. 30. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő szöveg lép:
„Az élelmiszerláncban működő laboratóriumok feladatai”

106. §  Az Éltv. 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a  hivatalból indított eljárásában hozott döntéseinek megalapozásához 
szükséges laboratóriumi vizsgálathoz állami laboratóriumot vehet igénybe. Amennyiben kapacitás hiánya miatt 
nem vehető igénybe állami laboratórium, az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  adott vizsgálatra akkreditált nem 
állami laboratóriumot is igénybe vehet laboratóriumi vizsgálat elvégzéséhez.”

107. §  Az Éltv. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) Ha az e törvény hatálya alá tartozó termék előállításának vagy forgalomba hozatalának feltétele a termék 
valamely tulajdonsága vonatkozásában laboratóriumi vizsgálat végzése, az  csak állami laboratóriumban vagy 
az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett nem állami laboratóriumban végezhető.
(2) Jogvita eldöntésére nem állami laboratóriumban végzett vizsgálat csak akkor használható fel, ha a nem állami 
laboratórium működését az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv engedélyezte.
(3) Az  (1) és a  (2)  bekezdés szerint tevékenységet végző nem állami laboratóriumnak a  megfelelőségértékelő 
szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseitől eltérően e  törvény végrehajtására 
kiadott rendeletben meghatározott feltételeknek kell megfelelnie.”

108. §  Az Éltv. 32. § (1) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
[Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általános szervezési, irányítási, felügyeleti feladatkörében]
„s) ellátja az  e  törvény hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatos tanúsítványok ellenőrzési és felügyeleti 
feladatait;”

109. §  Az Éltv. 33. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
[Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv]
„e) engedélyezi a  növényvédő szerek és termésnövelő anyagok engedélyezési célú biológiai hatásvizsgálataihoz 
a Helyes Kísérleti Gyakorlat (GEP) alkalmazását.”

110. § (1) Az Éltv. 37. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Növény- és talajvédelmi feladatainak keretében az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  e  törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározottak, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai szerint engedélyezi]



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	221.	szám	 88703

„d) a megváltozott minőségű növényvédő szerek forgalomba hozatalát, illetve használatát – ide nem értve a lejárt 
felhasználhatósági idejű növényvédő szereket.”

 (2) Az Éltv. 37. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Növény- és talajvédelmi feladatainak keretében az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  e  törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározottak, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai szerint ellenőrzi]
„b) az engedélyköteles termékek, valamint az EK-műtrágyák gyártási, kiszerelési, nyilvántartási, jelölési, csomagolási, 
címkézési, szállítási, forgalombahozatali, raktározási, tárolási, minőségi, felhasználhatósági és alkalmazási 
előírásainak megtartását, illetve az  ezek céljára szolgáló helyiségeket, berendezéseket és felszereléseket, valamint 
a biztonsági adatlapok meglétét;”

111. § (1) Az Éltv. 38. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerlánc hatósági felügyeletével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében 
az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet]
„m) az engedélyköteles termék magyarországi forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéről;”

 (2) Az Éltv. 38. § (1) bekezdése a következő u) és v) ponttal egészül ki:
[Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerlánc hatósági felügyeletével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében 
az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet]
„u) a légi permetezés iránti kérelmekről és az ezzel kapcsolatos döntésekről;
v) a növényorvosokról és a növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végzőkről.”

112. § (1) Az Éltv. 38/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  FELIR a  természetes személy ügyfél személyes adatai kivételével a  (2)  bekezdés szerinti adatok 
vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) Az Éltv. 38/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásból az  (1)  bekezdésben 
meghatározott feladata ellátása céljából a  FELIR-ben nyilvántartott természetes személy ügyfél természetes 
személyazonosító adatai, lakcíme, külföldön történő letelepedésére, elhalálozására vonatkozó adata igénylésére 
jogosult.”

 (3) Az Éltv. 38/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére e  törvényben meghatározott feladatai ellátása – különösen 
az  e  törvény hatálya alá tartozó termékek nyomon követhetősége – érdekében az  elektronikus útdíjszolgáltatók 
nyilvántartásából folyamatosan, elektronikus úton adatokat kell átadni.”

113. §  Az Éltv. III. Fejezete a következő 38/C. §-sal egészül ki:
„38/C. § (1) E törvény hatálya alá tartozó terméket nyilvántartásba nem vett élelmiszerlánc szereplőtől tilos vásárolni, 
illetve átvenni értékesítésre, szállításra és tárolásra. E  rendelkezés megsértése esetén az  élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv a vásárló, illetve az átvevő vonatkozásában is alkalmazza az 57. § és a 63/A. § szerinti jogkövetkezményeket.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak a tagállamok közötti kereskedelemből vagy harmadik országból származó termékek 
tekintetében az első magyarországi tárolási helyre történő beszállítást követően alkalmazandóak.
(3) Az  (1)  bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak arra az  esetre, amikor a  vásárlás vagy átvétel magánjellegű 
felhasználás vagy fogyasztás céljából történik, illetve a vásárló vagy átvevő az élelmiszer végső fogyasztója.”

114. §  Az Éltv. III. Fejezete a következő alcímmel és 38/D. §-sal egészül ki:
„Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum
38/D.  § (1) Az  Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: ÉBC) 
az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében az az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által 
alapított, az állam 100%-os tulajdonában álló társaság, amelynek üzletrésze forgalomképtelen.
(2) Az ÉBC nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül.
(3) Az ÉBC tekintetében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv egyetértése szükséges:
a) a társaság cégnevének és székhelyének meghatározásához;
b) az ügyvezető kinevezéséhez, illetve visszahívásához;
c) a felügyelőbizottság tagjainak kinevezéséhez, illetve visszahívásához;
d) a társaság főtevékenységének, illetve egyéb tevékenységének meghatározásához;
e) a társaság törzstőkéjének meghatározásához;
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f ) az éves beszámoló elfogadásához;
g) a társaság megszűnésének elhatározásához.
(4) Ha a  törvény vagy kormányrendelet valamely közigazgatási hatósági feladat ellátására az  ÉBC-t jelöli ki, 
az eljárásában ügyintéző, illetve döntéshozó csak olyan személy lehet, aki a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 
alapján kormánytisztviselőnek – nyilvántartás vezetése esetén kormányzati ügykezelőnek – kinevezhető lenne. 
A  döntéshozóra és az  ügyintézőre a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény összeférhetetlenségi szabályait kell 
alkalmazni.”

115. §  Az Éltv. 40. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  növényvédő szer besorolásában vagy címkézésében az  anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről 
és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint 
az  1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet előírásai által bekövetkezett változásokat tartalmazó módosított címketerv engedélyes által történő 
benyújtását követően az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 90 napon belül dönt a  módosítás elfogadhatóságáról. 
Amennyiben az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 90 napon belül nem utasítja el a  javasolt módosítást, akkor 
az engedélyes jogosult a módosított címkeszöveg használatára.”

116. §  Az Éltv. 46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hatósági eljárás eljárási költsége magában foglalja a  mintavétel, a  mintatovábbítás, a  helyszíni 
ellenőrzés, a  szemle, az  elvégzett laboratóriumi vizsgálatoknak és ellenőrzéseknek a  – jogszabálysértés 
megállapítását megalapozó – vizsgálati eredménnyel összefüggő, továbbá az  áru ártalmatlanná tételével, illetve 
megsemmisítésével kapcsolatos költségeket.”

117. §  Az Éltv. 47/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (5)  bekezdés szerinti felügyeleti díj fizetésére kötelezett az  ott meghatározott összegű felügyeleti díj 
megfizetése helyett választása alapján a (3) bekezdés szerint számított felügyeleti díjat a (8) és (9) bekezdés szerint 
vallja be és fizeti meg.”

118. §  Az Éltv. 48. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Növények és növényi termékek egyes károsítói behurcolásának, elterjedésének és felszaporodásának megakadályozása, 
kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a  károsító természetéhez és elterjedtségéhez mérten, 
a  veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  e  törvény végrehajtására 
kiadott jogszabályban meghatározott esetekben az alábbi növény-egészségügyi intézkedéseket hozhatja:]
„i) korlátozhatja a  fertőzött, a  fertőzésgyanús vagy a  fertőzésveszélynek kitett ingatlanok, földterületek 
mezőgazdasági célú használatát, hasznosítását, valamint az  ilyen földterületeket növény-egészségügyi zárlat alá 
helyezheti, fertőzésveszélyt jelentő növényállomány kivágását és megsemmisítését elrendelheti;”

119. §  Az Éltv. 50. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a  közlés más módja az  azonnali 
végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet közölni.”

120. §  Az Éltv. 53. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Járványveszély vagy rendkívüli élelmiszerlánc-esemény esetén természetes személy – az  élelmiszerlánc-
felügyeleti szervvel kötött megállapodás szerint – az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által közcélú munkavégzésre, 
díjfizetés és költségtérítés ellenében, e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint igénybe vehető.”

121. § (1) Az Éltv. 57. § s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, a feltárt 
jogsértés súlyával arányosan, a  jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével a  következő 
intézkedéseket hozhatja:]
„s) elrendelheti eszköz, tárgy, anyag vagy termék zár alá vételét, ártalmatlanítását, továbbá szállítójárművet 
visszatarthat mindaddig, amíg a  14.  § szerinti felelős személye nem kerül megállapításra, vagy a  szállítmányával 
kapcsolatos zárolási, és ártalmatlanítási eljárás be nem fejeződik, illetve annak költsége megfizetésre nem kerül;”
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 (2) Az Éltv. 57. §-a a következő t) ponttal egészül ki:
[Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, a feltárt 
jogsértés súlyával arányosan, a  jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével a  következő 
intézkedéseket hozhatja:]
„t) termék tárolására szolgáló helyiséget zár alá veheti mindaddig, amíg a 14. § szerinti felelős személye nem kerül 
megállapításra.”

122. §  Az Éltv. 60. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki]
„d) engedélyköteles terméket engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon, illetve a  tevékenységhez előírt 
képesítés és azt igazoló hatályos hatósági engedély nélkül forgalomba hoz, hirdet, nyilvánosság számára ajánl, 
illetve felhasznál;”

123. § (1) Az Éltv. 63. § (1) bekezdés a) pontja a következő ap) és aq) alponttal egészül ki:
[Élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabni
azzal szemben, aki tevékenységével vagy mulasztásával]
„ap) az élelmiszerláncban felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek előállítására, forgalmazására, felhasználására;
aq) az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyag, tárgy, eszköz és gép előállítására és forgalomba 
hozatalára”
[vonatkozó, a 60–62. §-okban meghatározottaktól eltérő egyéb előírásokat megszegi;]

 (2) Az Éltv. 63. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabni]
„e) a  tanúsító szervezettel szemben, ha működése vagy az  ökológiai gazdálkodással és integrált gazdálkodással 
kapcsolatos ellenőrzési, tanúsító eljárása során az  Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, e  törvény 
vagy az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezését megsérti.”

124. §  Az Éltv. 71. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a  miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, valamint honlapján 
nyilvánosságra hozza]
„d) az  élelmiszerláncban felhasználásra szánt, a  vonatkozó rendelkezéseknek nem megfelelő fertőtlenítőszerek 
megnevezését, a  pontos azonosítására alkalmas adatokat, a  feltárt szabálytalanságot, a  jogsértést elkövető 
vállalkozás cégnevét és címét.”

125. § (1) Az Éltv. 76. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben]
„i) állapítsa meg az ÉBC által ellátandó hatósági feladatok körét.”

 (2) Az Éltv. 76. § (2) bekezdése a következő 47–48. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg]
„47. az  e  törvény hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatos tanúsítványokra vonatkozó hatósági felügyelet 
szabályait;
48. az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által lefolytatott eljárás eljárási költségének mértékét és kiszámításának 
részletes szabályait.”

126. §  Az Éltv. a következő 78–80. §-sal egészül ki:
„78.  § A  40.  § (6)  bekezdése az  anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról,  
a  67/548/EGK és az  1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az  1907/2006/EK 
rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való 
megfelelést szolgálja.
79. § (1) A 14/A. § (2)–(4) bekezdése, valamint a 15. § (2) és (5) bekezdése tervezetének a műszaki szabványok és 
szabályok, valamint az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási 
eljárás megállapításáról szóló – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított –, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
(2) A 17. § (8) bekezdése tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
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80.  § A  31.  §-ban meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az  olyan laboratóriumi 
vizsgálatnak, amelyet az  Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban végeztek, vagy az  Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban végeztek az ott irányadó előírásoknak 
megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a közerkölcs, a közbiztonság, az emberi egészség és élet védelme, 
illetve a fogyasztók védelme tekintetében az e törvényben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.”

127. § (1) Az Éltv. Melléklete a következő 34/A. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„34/A. integrált gazdálkodás: olyan komplex növénytermesztési technológia, amely a  növénytermesztéshez 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó minden munkafolyamatot úgy foglal rendszerbe, hogy az  egyes 
munkafolyamatok növényvédelmi hatásait veszi alapul, és ezzel a  lehető legmagasabb fokon valósítja meg 
az integrált növényvédelem követelményeit a környezetvédelmi szempontok maximális figyelembevételével;”

 (2) Az Éltv. Melléklete a következő 61/A. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„61/A. tanúsítvány: e  törvény hatálya alá tartozó termék meghatározott minőségét, minősítését vagy egyéb 
jellemzőjét tanúsító, más terméktől megkülönböztető megjelölés vagy írásbeli igazolás;”

128. §  Az Éltv.
a) 2.  § (2)  bekezdés f )  pontjában a  „forgalomba hozatalára, tárolására” szövegrész helyébe a  „forgalomba 

hozatalára, raktározására, tárolására” szöveg,
b) 4.  § l)  pontjában az  „ökológiai termeléssel” szövegrész helyébe az  „ökológiai gazdálkodással és integrált 

gazdálkodással” szöveg,
c) 13. § (2) bekezdésében az „A növényvédő szer” szövegrész helyébe az „Az engedélyköteles termék” szöveg,
d) 14. § (3) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1)–(2a) bekezdés” szöveg,
e) 17. § (1) bekezdés c) pontjában az „integrált növénytermesztés” szövegrész helyébe az „integrált gazdálkodás” 

szöveg,
f ) 23.  § (4)  bekezdésében a  „másik tagállamból szerez” szövegrész helyébe a  „tagállamok közötti 

kereskedelemből vagy harmadik országból szerez” szöveg,
g) 23/A.  § (1)  bekezdésében az  „e törvény szerint engedélyköteles tevékenység” szövegrész helyébe  

az „e törvény szerint engedélyköteles vagy bejelentés-köteles tevékenység” szöveg,
h) 27.  § (5)  bekezdésében a  „tanúsítványt” szövegrész helyébe a  „tanúsítványt és az  integrált gazdálkodási 

tanúsítványt” szöveg,
i) 32.  § (1)  bekezdés h)  pontjában az  „ökológiai gazdálkodással” szövegrész helyébe az  „ökológiai 

gazdálkodással és integrált gazdálkodással” szöveg,
j) 34.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az  „állatmenhely, állatrakodó” szövegrész helyébe az  „állatmenhely, 

állatpanzió, állatrakodó” szöveg,
k) 38. § (2) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában a „lakhelyet” szövegrész helyébe a „lakcímet” szöveg,
l) 38. § (3) bekezdésében a „takarmány-vállalkozások” szövegrész helyébe a „takarmányvállalkozások, valamint 

a növényvédelmi szolgáltató vállalkozások” szöveg,
m) 40.  § (3)  bekezdésében a  „termésnövelő anyagok engedélyezési eljárásában” szövegrész helyébe 

a „termésnövelő anyagok engedélyezési és engedélymódosítási eljárásában” szöveg,
n) 43. §-ában a „74/B. §-a (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „71/B. § (1) bekezdésében” szöveg,
o) 47/B.  § (5)  bekezdésében az „A felügyeleti díj mértéke élelmiszert kizárólag a  végső” szövegrész helyébe  

az „A felügyeleti díj mértéke az elsődlegesen végső” szöveg,
p) 59.  § (2)  bekezdésében a „tevékenységét a  23.  § (1), illetve (2)  bekezdésének be nem tartásával végezte” 

szövegrész helyébe a „tevékenységét a 14/A § (1) bekezdésének, vagy a 23. § (1), illetve (2) bekezdésének be 
nem tartásával végezte” szöveg,

q) 59.  § (3)  bekezdésében a „legmagasabb összege tizenötmillió forint” szövegrész helyébe a „legmagasabb 
összege százötvenmillió forint” szöveg,

r) 60.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „növényvédő szerrel” szövegrész helyébe az „engedélyköteles termékkel” 
szöveg,

s) 60.  § (1)  bekezdés m)  pontjában a „csomagolási, raktározási” szövegrész helyébe a „csomagolási, jelölési, 
raktározási” szöveg,
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t) 61.  § (2)  bekezdésében a „14.  § (1), (3)–(5)  bekezdésében” szövegrész helyébe a „14.  § (1), (3)–(5), (10) és 
(11) bekezdésében” szöveg,

u) 62.  § (2)  bekezdésében a  „14.  § (2)–(5)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „14.  § (2)–(5), (10) és 
(11) bekezdésében” szöveg,

v) 63.  § (1)  bekezdés a)  pont am)  alpontjában az  „ökológiai termelésre” szövegrész helyébe az  „ökológiai 
gazdálkodásra illetve az integrált gazdálkodásra” szöveg,

w) 71.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az  „ökológiai termelésre vonatkozó” szövegrész helyébe az  „ökológiai 
gazdálkodásra illetve az integrált gazdálkodásra vonatkozó” szöveg,

x) 71. § (4) bekezdés c) pontjában az „a növényvédő szer” szövegrész helyébe az „az engedélyköteles termék” 
szöveg,

y) 76.  § (2)  bekezdés 46.  pontjában a  „technológiai segédanyagok nyilvántartásba vételének részletes 
szabályait.” szövegrész helyébe a „technológiai segédanyagok felhasználásának részletes szabályait.” szöveg,

z) 76.  § (5)  bekezdés e)  pontjában a  „hagyományos különleges tulajdonságú mezőgazdasági termékek” 
szövegrész helyébe a „hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek” szöveg,

zs) Melléklet 49. pontjában a „növényvédő hatású termék” szövegrész helyébe a „növényvédelmi hatású termék” 
szöveg

lép.

129. §  Hatályát veszti az Éltv.
a) 38/A. § (4) bekezdés f ) pontja;
b) 46. § (3) bekezdése;
c) 60. § (1) bekezdés q) pontja;
d) 76. § (4) bekezdés a) pontja.

130. §  Nem lép hatályba az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 
2012. évi XVIII. törvény 17. §-a.

20. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
módosítása

131. §  Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 15. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Erdei épület, valamint az  olyan kilátó, amelynek a  terepcsatlakozásától mért legfelső pontja az  öt métert 
meghaladja, továbbá erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítéséhez, bővítéséhez, felújításához, 
helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, illetve használatbavételéhez, fennmaradásához 
vagy a rendeltetésének megváltoztatásához az erdészeti hatóság engedélye szükséges.”

132. §  Az Evt. a következő 18/A–18/E. §-sal és az azokat megelőző alcím címekkel egészül ki:
„Egyszerűsített erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel
18/A.  § Az  erdészeti hatóság egyszerűsített erdőgazdálkodói nyilvántartásba-vételi eljárást folytat le, ha az  erdő 
használatára vonatkozó megállapodást a  felek a  jelen törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott 
szerződésminta alkalmazásával kötötték meg.
Erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzés alapjául szolgáló okiratok kellékei
18/B. § (1) A belföldön kiállított teljes bizonyító erejű magánokirat bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha kitűnik 
belőle a keltezés helye és ideje, továbbá, ha
a) a  szerződő felek, a  meghatalmazottak, valamint a  jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező, de 
az  erdőgazdálkodói bejegyzésre alkalmas szervezet nevének feltüntetésével szabályszerűen és nyilvánvalóan 
azonosíthatóan aláírták,
b) a  több lapból álló okirat a  szerződő felek, az  ellenjegyző, illetve a  tanúsító személyek kézjegyét minden lapon 
tartalmazza.
(2) A szerződő felek kézjegyét az okirat lapjainak nem kell tartalmaznia, ha az okirat lapjait a szerződő felek által az erre 
meghatalmazott kézjegyével látta el.
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(3) Az ellenjegyzéssel ellátott magánokirat bejegyzés alapjául akkor fogadható el, ha az tartalmazza az ellenjegyzésre 
jogosult ügyvéd vagy közjegyző nevét, aláírását, irodájának székhelyét, az ellenjegyzés időpontját és az „ellenjegyzem” 
megjelölést.
(4) Ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet, a jogtanácsos is jogosult az ellenjegyzésre.
(5) Nem alkalmas bejegyzésre az olyan okirat, amelyen a készítő és ellenjegyző ügyvéd, illetve a közokiratba foglaló 
közjegyző szerződő félként van feltüntetve.
18/C. § (1) Ha az okiratot a nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá, illetve látta el kézjegyével, csatolni kell 
a  meghatalmazást is, amelyet a  bejegyzés alapjául szolgáló okiratra előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani. Ha 
a  felet a  közjegyzői okirat elkészítésénél meghatalmazott képviseli, az  erdőgazdálkodói nyilvántartási eljárásban 
azt a  magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a  fél aláírását közjegyző vagy magyar 
külképviseleti szerv hitelesítette.
(2) Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez a nyilatkozat közokiratba foglalása 
szükséges, amelyben e körülményre utalni kell.
18/D. § (1) Ha a magánokiratot külföldön állították ki, és nemzetközi megállapodás másként nem rendelkezik, vagy 
eltérő viszonossági gyakorlat nem áll fenn, a nyilatkozattevő aláírását (kézjegyét) a magyar külképviseleti hatósággal 
kell hitelesíttetni, illetve az aláírás (kézjegy) hitelesítésére jogosult külföldi szerv által történt hitelesítést kell a magyar 
külképviseleti hatósággal hitelesíttetni (diplomáciai hitelesítés, illetve felülhitelesítés). Ahol magyar külképviseleti 
hatóság nem működik, az  aláírást (kézjegyet) a  magyar állam érdekeit képviselő állam külképviseleti hatóságával 
kell hitelesíttetni. Eltérő nemzetközi megállapodás fennállását a bejegyzést kérő félnek kell megjelölnie, illetve arra 
hivatkoznia.
(2) Ahol magyar külképviseleti hatóság nem működik, és a magyar érdekeket más állam külképviseleti hatóságai sem 
képviselik, a  nyilatkozattevő aláírását (kézjegyét) csak az  okirat kiállítása helyén hatályos jogszabályok szerint erre 
jogosult szervnek kell hitelesítenie.
(3) Nincs szükség a  külföldön kiállított magánokirat diplomáciai hitelesítésére, felülhitelesítésére, ha az  okiratot 
hitelesítési záradékkal (Apostille) látták el.
18/E. § (1) A 18/B. § (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában az aláírás akkor tekinthető nyilvánvalóan azonosíthatónak, 
ha az aláírók aláírásuk alatt olvashatóan megjelölték nevüket és az okirat szerinti ügyletkötői minőségüket.
(2) Ha az okirathoz melléklet is tartozik, akkor a melléklet valamennyi lapjára vonatkozóan is alkalmazni kell a 18/B. § 
(1) bekezdés b) pontjában foglaltakat.”

133. §  Az Evt. 105. §-a a következő (3)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az erdőterv-módosítási eljárás, az igénybevételi eljárás, valamint az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi eljárás 
ügyintézési határideje – az egyszerűsített erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel kivételével – 45 nap.
(4) Ha az erdészeti hatósági eljárás a Ket.-ben meghatározott jelentős számú ügyfelet érint, akkor a hatóság az ügyféllel 
hirdetményi úton tart kapcsolatot.
(5) Az erdészeti hatóság az erdőben folyó tevékenység jogszerűségét az ügyfél előzetes értesítésének mellőzésével 
is ellenőrizheti.
(6) Az erdészeti szakszemélyzet névjegyzékből való törlése esetén a törlés tényét a névjegyzékben haladéktalanul fel 
kell tüntetni.
(7) Az erdőgazdálkodó nyilvántartásba történő bejegyzése iránti eljárást az erdészeti hatóság a bírósági eljárás jogerős 
lezárásáig felfüggeszti, ha
a) a  bejegyzés alapjául szolgáló magánokirat valódiságát a  felek, illetve a  hitelesítő vagy ellenjegyző személyek 
valamelyike vitatja; vagy
b) a bejegyzéssel érintett ingatlan társult erdőgazdálkodásra kötelezett legalább 25% tulajdoni hányaddal rendelkező 
tulajdonosai az ingatlan közös tulajdonának megszüntetését kezdeményezték.
(8) Ha a  (7)  bekezdésben foglalt bejelentést tevő személyek az  erdészeti hatósági hiánypótlási felhívásban 
meghatározott határidő alatt a  bejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége, illetve a  közös tulajdon 
megszüntetése iránti per megindítását a  keresetlevélnek a  bíróságon iktatott példányával vagy annak hiteles 
másolatával nem igazolják, az erdészeti hatóság érdemi határozatot hoz a bejegyzési kérelem tekintetében.
(9) Semmisségi oknak minősül, ha az  erdészeti hatóság az  erdő igénybevételének engedélyezéséről, elvi 
engedélyezéséről a közérdekűség vagy a kivételesség e törvény szerinti vizsgálata nélkül dönt.”
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21. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

134. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a  továbbiakban: NFA tv.) 21.  § (3a)  bekezdés b)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével köthető adásvételi szerződés olyan földrészletre, amely]
„b) nem haladja meg a három hektárt.”

135. §  Az NFA tv. 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „személy” szövegrész helyébe a „személyek” szöveg lép.

136. §  Hatályát veszti az NFA tv.
a) 10. § (2) bekezdés a) pontjában az „államtitkár,” szövegrész;
b) 21. § (8) bekezdése.

22. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 
2010. évi XC. törvény módosítása

137. §  Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 
II. Fejezete a következő 12/C. §-sal egészül ki:
„12/C.  § Az  egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 2013. évi  
CCL. törvénnyel megállapított 10.  §-t a  2014. január 1-jén vagy azt követően megszerzett bevételekre kell 
alkalmazni.”

138. § (1) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 
8. § (2) bekezdésében az „Art.” szövegrész helyébe az „adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: 
Art.)” szöveg lép.

 (2) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 
10. §-ában a „98” szövegrész helyébe a „75” szöveg lép.

139. §  Hatályát veszti az  egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló  
2010. évi XC. törvény 11. § (3) bekezdés a) pontjában az „ , és be kell számítani az Szja tv. 3. §-ának 75. pontja szerinti 
éves összes jövedelem megállapításánál” szövegrész.

23. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló  
2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

140. § (1) A  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi  
CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk.) 2. §-a a következő 16/a. ponttal egészül ki:
[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:]
„16/a. kármegállapítást támogató szervek: a káreseményeket kiváltó időjárási jelenségeket megfigyelő, arról adatokat 
gyűjtő és a kármegállapítást alátámasztó adatokat szolgáltató szervek (országos meteorológiai szerv, földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szerv, vízügyi igazgatási szerv);”

 (2) Az Mkk. 2. § 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:]
„23. mezőgazdasági termelő: az egységes kérelmet benyújtó, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv 
által kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél;”

141. § (1) Az Mkk. 11. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az e  törvény szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelő az  e  törvényben foglalt feltételek teljesítése 
esetén – a (2)–(5) bekezdésben és a 12. § (5)–(6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – kárenyhítő juttatásra jogosult, 
amennyiben:]
„b) a  használatában levő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt – az  e  törvény végrehajtásáról 
szóló rendeletben meghatározottak szerint – az  erre a  célra létrehozott elektronikus felületen bejelentette, és 
a mezőgazdasági káresemény tényét az agrárkár-megállapító szerv igazolta,”
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 (2) Az Mkk. 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az e  törvény szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelő az  e  törvényben foglalt feltételek teljesítése 
esetén – a (2)–(5) bekezdésben és a 12. § (5)–(6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – kárenyhítő juttatásra jogosult, 
amennyiben:]
„d) a  kárenyhítő juttatás megállapítása iránti kérelmét a  tárgyév november 30–áig az  erre a  célra létrehozott 
elektronikus felületen benyújtotta, és”

142. §  Az Mkk. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A mezőgazdasági árvízkár utáni kárenyhítő juttatás kifizetése
a) a tárgyévhez kapcsolódóan esedékes, amennyiben az eseményről tárgyév január 1. és október 31. között,
b) a tárgyévet követő évhez kapcsolódóan esedékes, amennyiben az eseményről tárgyév november 1. és a tárgyévet 
követő év október 31. között,
c) nem lehetséges, amennyiben az eseményről a tárgyévet követő év október 31-e után
értesíti a miniszter a Bizottságot, és a mezőgazdasági árvízhelyzetről a miniszter a Bizottság értesítését megelőzően 
közleményt ad ki.”

143. §  Az Mkk. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  agrárkár-enyhítési szerv eljárására – ideértve a  kárenyhítési hozzájárulás meg nem fizetésével kapcsolatos 
eljárást is – az e törvényben foglalt eltérésekkel az eljárási tv. I., III., IV., VI. és VII. fejezetében, valamint a 77–78. §-ában 
foglalt, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

144. §  Az Mkk. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  agrárkár-megállapító szerv az  e  törvény végrehajtásáról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően 
az  (1)  bekezdés szerint kiállított hatósági bizonyítvány adattartalmát a  kárenyhítő juttatás iránti kérelem 
adattartalmával együtt megküldi az  agrárkár-enyhítési szervhez, míg a  kárenyhítő juttatás iránti kérelmek 
ellenőrzött adataiból készített adatállományt továbbítja a mezőgazdasági igazgatási szervhez.”

145. §  Az Mkk. 18. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  agrárkár-enyhítési szerv a  kárbejelentéssel, a  kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség teljesítésével, 
a kárenyhítő juttatás megállapításával, valamint a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás nyújtásával, 
ellenőrzésével összefüggő feladatai ellátásához mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázist működtet.
(2) A mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis mezőgazdasági termelőnként tartalmazza:
a) a mezőgazdasági termelő azonosítására szolgáló (név, székhely vagy lakcím, eljárási tv. szerinti ügyfél-azonosító),
b) a kárbejelentéssel,
c) a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos,
d) a kárenyhítő juttatásra vonatkozó,
e) a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás nyújtásával kapcsolatos, valamint
f ) a  kármegállapítást támogató szervek által e  törvény alapján szolgáltatott, és e  törvény végrehajtásáról szóló 
rendeletben meghatározott
adatokat.”

146. §  Az Mkk. 24. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„l) a kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogot, a kármegállapítást támogató szervek által a kockázatkezelési 
adatbázis működéséhez szükséges adatok körét és az  adatbázisban szereplő adatok felhasználására vonatkozó 
szabályokat”
[rendeletben állapítsa meg.]

147. §  Az Mkk. 10. § (4) bekezdésében, 16. § (5) bekezdés b) pontjában, 17. § (1) bekezdés a) pontjában, 17. § (2) bekezdés 
a) pontjában, 17. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában és a 18. § (6) bekezdés a) pontjában az „ügyfél-azonosító 
szám” szövegrész helyébe az „ügyfél-azonosító” szöveg lép.
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24. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

148. §  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (35) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(35) A 2014/2015-ös tanévben az 5. § (14) bekezdése szerinti, az OKJ-ban meghatározott, agrárágazathoz tartozó 
szakképesítésben államilag támogatott, iskolai rendszerű szakképzés az  állami fenntartó szakképző iskolájában is 
indítható a vidékfejlesztésért felelős miniszter egyetértésével.”

149. §  Az Szt.
a) 92.  § (9)  bekezdésében a  „2014. május 31-ig” szövegrész helyébe a  „2015. május 31-ig” szöveg,  

a „2014. szeptember 1-jétől” szövegrész helyébe a „2015. szeptember 1-jétől”,
b) 92. § (10) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „2014. augusztus 31-ig” szövegrész helyébe a „2015. augusztus 

31-ig”,
c) 92. § (10a) bekezdésében a „2014. augusztus 31-ig” szövegrész helyébe a „2015. augusztus 31-ig”,
d) 92. § (12) bekezdésében a „2014. május 31-ig” szövegrész helyébe a „2015. május 31-ig”,
e) 92/A.  § (5)  bekezdésében az  „A 2014/2015. tanév” szövegrész helyébe az  „A 2015/2016. tanév” szöveg,  

az „a 2014/2015. tanévtől” szövegrészek helyébe az „a 2015/2016. tanévtől”
szöveg lép.

25. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény módosítása

150. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi  
II. törvény 243. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Aki]
„b) az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá tartozó területről kitermelt 
faanyagot az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló törvényben és a  végrehajtására kiadott 
rendeletben meghatározott szállítójegy nélkül szállít,”
[szabálysértést követ el.]

26. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása

151. § (1) A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Hungarikumtv.) 
1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„a) Magyar Értéktár: a  nemzeti értékek köréből a  Hungarikum Bizottság (a  továbbiakban: HB) által kiemelkedő 
nemzeti értékké nyilvánított értékek gyűjteménye;”

 (2) A Hungarikumtv. 1. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„g) hungarikum: gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan 
megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, 
különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye;”

 (3) A Hungarikumtv. 1. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„h) Hungarikumok Gyűjteménye: a  kiemelkedő nemzeti értékek köréből a  HB által hungarikummá nyilvánított, 
valamint e törvény erejénél fogva hungarikumnak minősített nemzeti értékek gyűjteménye;”

 (4) A Hungarikumtv. 1. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„j) nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és 
élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a  közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden 
szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék;”
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 (5) A Hungarikumtv. 1. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„l) kiemelkedő nemzeti érték: olyan nemzeti érték, amely nemzeti szempontból meghatározó jelentőségű, 
a  magyarságra jellemző és közismert, jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az  Európai 
Unióban és szerte a  világon, továbbá hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának 
kialakításához, megerősítéséhez.”

152. §  A Hungarikumtv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A települési önkormányzat települési értéktárat hozhat létre.
(2) A  települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely – az  e  törvény végrehajtására 
kiadott jogszabályban meghatározottak szerint – azonosítja a  településen fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza 
a települési értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a megyei önkormányzat részére.
(3) A  települési önkormányzat a  települési értékek azonosításával, a  települési értéktár létrehozatalával és annak 
gondozásával, valamint adatainak a  megyei önkormányzat részére történő megküldésével megbízhat a  település 
területén működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző állami, települési önkormányzati, 
egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit, vagy 
a  településfejlesztésben tevékenykedő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet (a  továbbiakban együtt: 
települési szervezet).
(4) Ugyanazon megye területén lévő több szomszédos település önkormányzata közös Települési Értéktár Bizottságot 
is létrehozhat, amely elkészíti a tájegységi értéktárat és az adatait megküldi a megyei önkormányzat részére.
(5) A Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a feladat ellátásával történő megbízásról az érintett települési 
önkormányzat a létrehozást, illetve a megbízást követő 30 napon belül tájékoztatja a HB-t és a megyei önkormányzatot.”

153. §  A Hungarikumtv. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A megyei önkormányzat Megyei Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely – az e törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerint – szervezi a megye területén azonosított települési és tájegységi értéktárak 
adatainak összesítését, azonosítja a megye területén fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a megyei értéktárat és 
nyilvántartás céljából megküldi azt a HB-nek.
(3) A megyei önkormányzat a megyei értékek azonosításával, a megyei értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, 
valamint adatainak a Magyar Értéktárba történő megküldésével megbízhat a megye területén működő, már korábban 
is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző állami, megyei önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet 
által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit (a továbbiakban együtt: megyei szervezet).”

154. §  A Hungarikumtv. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  MÁÉRT a  külhoni magyarság értékeinek azonosításával, a  külhoni magyarság értéktárának létrehozatalával 
és annak gondozásával, valamint adatainak a  Magyar Értéktárba történő megküldésével megbízhat a  határon túl 
működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző intézményt, szervezetet, vagy azok 
szervezeti egységeit (a továbbiakban együtt: külhoni szervezet).”

155. §  A Hungarikumtv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az egyes ágazatokért felelős miniszterek szakágazatukban meghatározzák a feladatkörükbe tartozó nemzeti 
értékek körét.
(2) A miniszterek feladatkörébe tartozó nemzeti értékek ágazati értéktárba való felvételére javaslatot tehet az adott 
nemzeti értéket gondozó vagy fenntartó magánszemély, vállalkozás, szakmai vagy civil szervezet.
(3) Az  egyes ágazatokért felelős miniszterek az  ágazati értéktárba sorolt nemzeti értékek nevét tartalmazó listát 
az  e  törvény végrehajtására vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint megküldik a  HB részére. Amennyiben ezt 
követően új értékkel bővítik az ágazati értéktárukat, annak adatait az értéktárba történő felvételt követő 30 napon 
belül megküldik a HB részére.”

156. § (1) A Hungarikumtv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés rendelkezései megfelelően alkalmazandók abban az esetben is, ha a települési önkormányzat 
a települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak 
a megyei értéktárba történő megküldésével települési szervezetet bízott meg.”
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 (2) A Hungarikumtv. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (3)–(5) bekezdés rendelkezései megfelelően alkalmazandók abban az esetben is, ha a megyei önkormányzat 
megyei értékek azonosításával, a  megyei értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak 
a Magyar Értéktárba történő megküldésével megyei szervezetet bízott meg.”

157. §  A Hungarikumtv. 8. és 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § Nemzeti érték felvételét a  települési, tájegységi vagy megyei értéktárba, valamint a  külhoni magyarság 
értéktárába bárki kezdeményezheti.
9. § E törvény erejénél fogva a kiemelt nemzeti értékek részét képezik és ezért a Magyar Értéktár elemei:
a) a közösségi oltalom alatt álló nemzeti értékek;
b) a nemzetközi elismerésben részesített nemzeti értékek.”

158. §  A Hungarikumtv. 12. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értéknek hungarikummá nyilvánítására javaslatot tehet:]
„f ) a  Magyar Értéktárban nyilvántartott kiemelkedő nemzeti értéket gondozó vagy fenntartó magánszemélyek, 
vállalkozások, szakmai vagy civil szervezetek.”

159. § (1) A Hungarikumtv. 17. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  HB a  nemzeti értékek és a  kiemelkedő nemzeti értékek megőrzése, fenntarthatósága, széles körű 
megismertetése és hasznosítása érdekében különösen:”

 (2) A Hungarikumtv. 17. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A HB a  nemzeti értékek és a  kiemelkedő nemzeti értékek által hordozott megőrzése, fenntarthatósága, széles körű 
megismertetése és hasznosítása érdekében különösen:]
„b) ha valamely megyében nem hoztak létre Megyei Értéktár Bizottságot, vagy ha a  megyei önkormányzat nem 
bízott meg a  megyei értékek azonosításával, a  megyei értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint 
adatainak a Magyar Értéktárba történő megküldésével megyei szervezetet, úgy ellátja annak feladatait;”

160. §  A Hungarikumtv. 10. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. A hungarikum védjegy
18. § (1) A HB tevékenységének megjelenítésére, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében szereplő kiemelkedő 
nemzeti értékek megismertetésének elősegítése, színvonaluk és minőségük folyamatos fenntartása érdekében 
hungarikum védjegy kerül bevezetésre.
(2) A  hungarikum védjegy lajstromozása iránti nemzeti bejelentést, valamint a  közösségi védjegybejelentést 
az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter teszi meg.
(3) A hungarikum védjegy használatát a védjegyjogosult a hungarikumot gondozó vagy fenntartó magánszemélyek, 
vállalkozások, szakmai vagy civil szervezetek számára, azok kérelme alapján engedélyezi.
(4) A hungarikum védjegy piaci bevezetése és népszerűsítése az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter feladata.”

161. §  A Hungarikumtv. 19. § d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő h) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„d) az  egyes ágazatokért felelős miniszterek feladatkörébe tartozó, ágazati értéktárba foglalható nemzeti értékek 
meghatározásának alapját,
e) a  nemzeti értékké, kiemelkedő nemzeti értékké vagy hungarikummá minősítésre irányuló kérelem formai 
követelményeit,
f ) a nemzeti értékek, a kiemelkedő nemzeti értékek és a hungarikumok digitális formában megjelenő tartalmainak 
a  MaNDA általi nyilvántartására, és nyilvánosság számára történő hozzáférhetőségének biztosítására vonatkozó 
szabályokat,
g) a nemzeti értékek értéktárakba történő felvételének eljárására vonatkozó szabályokat, valamint
h) a kiemelkedő nemzeti értékké és a hungarikummá minősítés eljárására vonatkozó részletes szabályokat.”

162. §  A Hungarikumtv.
a) 1. § (4) bekezdésében a „társaságok” szövegrész helyébe a „szervezetek” szöveg,
b) 12.  § (1)  bekezdésének bevezető rendelkezésében a „nyilvántartott nemzeti értéknek” szövegrész helyébe 

a „nyilvántartott kiemelkedő nemzeti értéknek” szöveg,
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c) 17.  § (2)  bekezdésének a)  pontjában az „értékek minősülnek” szövegrész helyébe a „kiemelkedő nemzeti 
értékek minősülnek” szöveg

lép.

27. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

163. §  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 1. §-a a következő 
15. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„15. honvédelmi célú térképellátás: a  Magyar Honvédségnek, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak, 
a  honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézménynek, a  Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának, a  katonai légügyi hatósági feladatokat ellátó 
szervezetnek, továbbá különleges jogrendre való felkészülés érdekében a  rendvédelmi és a  védelmi igazgatási 
szerveknek, a  honvédelmi felkészülés feladataiban részt vevő egyéb központi közigazgatási szerveknek és azok 
területi szerveinek az ország védelmi feladataihoz szükséges, a honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe 
tartozó állami alapadatok adatbázisaival, térképekkel, térképészeti információkkal, távérzékelési anyagokkal, 
geodéziai adatokkal történő ellátása.”

164. § (1) Az Fttv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állami alapadatok közhiteles adatbázisaiba, a  (4)  bekezdésben foglaltak kivételével bárki betekinthet, 
azokról teljes vagy részleges másolatot igényelhet. A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 
az adatokat elektronikusan (hálózaton keresztül) is szolgáltathatja, amennyiben a műszaki feltételek adottak. A 3. § 
(1)  bekezdés a)–f ) és i)  pontjában foglalt adatbázisok esetén célhoz kötötten igényelhető másolat. A  másolaton 
vagy az adathordozón fel kell tüntetni a szolgáltatott adatok körét és azok metaadatait, a 3. § (1) bekezdés a)–f ) és 
i) pontjában foglalt adatbázisokból szolgáltatott másolat esetén a felhasználás célját is.”

 (2) Az Fttv. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Nem hatósági célra a 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott adatbázisból a 11. § (1) bekezdés a)–g) pont 
szerinti adattartalommal közigazgatási fekvést vagy azt meghaladó területre nem hitelesített adatot csak a Nemzeti 
Kataszteri Program megvalósítására létrehozott szervezet szolgáltathat.”

 (3) Az Fttv. 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Nem hatósági célra a  3.  § (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott adatbázisból kizárólag a  földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szerv szolgáltathat adatot az alábbiak szerint:
a) egy vagy több települést vagy fekvést érintő, poligonnal lehatárolt térképi kivágatot,
b) szelektív vagy csökkentett pontosságú digitális térképi adattartalmat az a) pont szerinti területekre,
c) térinformatikai adatokkal kiegészített komplex értéknövelt digitális térképi adattartalmat.”

165. § (1) Az Fttv. 6. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni]
„h) a geodéziai tervezői, valamint a geodéziai szakértői minősítési eljárásért.”

 (2) Az Fttv. 6. §-a a következő (8)–(18) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  katasztrófavédelemről szóló törvényben és a  végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott 
veszélyhelyzet és katasztrófaveszély elhárítása és az  arra való felkészülés esetén a  hivatásos katasztrófavédelmi 
szervek részére – hitelesítés nélkül – díjmentesen igényelheti a  3.  § (1)  bekezdés a)–g)  pontjában meghatározott 
adatbázisok adatait a  miniszter felelősségi körébe tartozó adatok esetén az  adatszolgáltatótól, a  honvédelemért 
felelős miniszter felelősségi körébe tartozó adatok esetén a  honvédelem térképészeti támogatásáért 
felelős szervtől. Az  átadott állami alapadatokat, vagy azok alapján készült termékeket a  veszélyhelyzet és 
katasztrófaveszély elhárítást irányító szervezet a katasztrófavédelemről szóló törvényben és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben meghatározottak szerint adhatja át.
(9) A  (8)  bekezdés alapján átadott állami alapadatokat a  veszélyhelyzet vagy katasztrófaveszély megszűnése után 
– a megszűnéstől számított 30 napon belül – az adatigénylőnek vissza kell szolgáltatnia az adatszolgáltató részére.
(10) Az  Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében meghatározott adatokat az  adatgyűjtést készítő  
– hitelesítés nélkül – díjmentesen igényelheti a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervtől.
(11) Az  adatszolgáltató díjmentesen szolgáltatja a  2.  § (2)  bekezdésében meghatározott állami alapmunkák 
végzéséhez szükséges adatokat. Az adatszolgáltatás hálózati szolgáltatón keresztüli adathozzáféréssel is biztosítható.
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(12) A  18.  § (7) és (8)  bekezdése, valamint a  19.  § (8)  bekezdése alapján átadott adatokért a  minőség ellenőrzési 
vizsgálatot követően az  adatállománnyal rendelkezni jogosult a  3.  § (1)  bekezdés a), b), e), f ), valamint h) és 
i) pontjában meghatározott állami alapadatok adatbázisaiból külön megállapodás alapján díjmentes kompenzációs 
adatigénylésre jogosult.
(13) A honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó, a 3. § (1) bekezdés e)–g) pontjában meghatározott 
állami alapadatok adatbázisaiból a Magyar Honvédség szervezetei és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat feladataik 
ellátásához, valamint szakirányú fejlesztéséhez a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervtől a szakmai 
ellátási normák alapján díjmentesen igényelhetnek adatot.
(14) A honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó, a 3. § (1) bekezdés e)–g) pontjában meghatározott 
állami alapadatok adatbázisaiból a  honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény 
a  hazafias honvédelmi nevelési feladatok, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Kara és a katonai légügyi hatósági feladatokat ellátó szervezet az ország védelmi feladatainak ellátásával összefüggő 
feladataik ellátásához a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervtől díjmentesen igényelhetnek adatot.
(15) A honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó, a 3. § (1) bekezdés e)–g) pontjában meghatározott 
állami alapadatok adatbázisaiból a rendvédelmi és a védelmi igazgatási szervek, valamint a különleges jogrend alatti 
feladatellátásban és az  országmozgósítás feladataiban részt vevő egyéb központi államigazgatási szervek és azok 
területi szervei minősített időszakra való felkészülésre a  honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervtől 
díjmentesen igényelhetnek adatot.
(16) A  (13)–(15)  bekezdésben meghatározott szervek részére az  adatszolgáltatás rendjét a  honvédelemért felelős 
miniszter rendeletben szabályozza.
(17) Az ingatlanügyi hatóságok a hatósági feladataik ellátásához nem fizetnek adatszolgáltatási, illetve vizsgálati és 
záradékolási díjat.
(18) A miniszter, illetve a honvédelemért felelős miniszter a hatáskörébe tartozó állami alapadatbázisokból történő 
adatszolgáltatás tekintetében igazgatási szolgáltatási díjmentességet engedélyezhet államigazgatási szervek részére 
a központi címregiszter létrehozása érdekében.”

166. § (1) Az Fttv. 18. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Minden részben vagy egészben közpénzek felhasználásával készített, az  állami topográfiai térképi adatbázis 
tartalmát érintő adatállománnyal rendelkezni jogosult köteles – az  adatállomány elkészültét követően 30 
napon belül – díj-, költség- és térítésmentesen átadni a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 
számára az  állami topográfiai térképi adatbázis állami alapadat tartalmát érintő adatokat. A  földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szerv az adatállományt a kézhezvételt követő 30 napon belül köteles díj-, költség- és 
térítésmentesen átadni a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv részére.”

 (2) Az Fttv. 18. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A  honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv felszólítására a  honvédelmi célú feladatok 
térinformatikai igényeinek biztosítására minden, az  állami topográfiai, valamint a  honvédelmi célú térképi 
adatbázisok aktualizálását érintő adattal rendelkezni jogosult díj-, költség- és térítésmentesen köteles a  felszólítás 
kézhezvételét követő 30 napon belül adatot szolgáltatni. A  honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv 
a  topográfiai térképi adatbázis állami alapadat tartalmát érintő adatokat a  kézhezvételt követő 30 napon belül 
köteles díj-, költség- és térítésmentesen átadni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv részére.”

167. §  Az Fttv. 19. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Geodéziai, térképészeti, geofizikai, geológiai és navigációs célra kizárólag a  30.  § (1)  bekezdésében e  célra 
kiadott engedély alapján készült távérzékelt adatok használhatók fel.”

168. § (1) Az Fttv. 23. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdésben felsorolt munkák során előállított munkarészek szerinti változások az  ingatlan-
nyilvántartási átvezetéssel válnak az állami ingatlan-nyilvántartási térképi alapadatbázis részévé.”

 (2) Az Fttv. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Egyéb célú földmérési tevékenységnek minősülnek az  állami alapfeladatok és alapmunkák körébe, valamint 
az  ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységek körébe nem tartozó földmérési munkák. Az  egyéb 
célú földmérési tevékenység végzésének jogosultsági feltételrendszerét és a  munkavégzés részletes szabályait 
a Kormány rendeletben határozza meg.”
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169. § (1) Az Fttv. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  9.  § (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott államhatár pontok és határjelek, valamint a  10.  § (3) és 
(5)  bekezdésében foglalt alaphálózati pontok megjelölésére szolgáló földmérési jelek (a  továbbiakban: földmérési 
jel) állami tulajdonban vannak.”

 (2) Az Fttv. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  9.  § (1)  bekezdés d)  pontjában és a  10.  § (3)  bekezdés a), b), c), f ) és h)  pontjában, továbbá a  10.  § 
(5) bekezdésében meghatározott földmérési jelek által érintett földrészletekre az államot e törvény erejénél fogva 
50 m2 erejéig határozatlan időre szóló ingyenes közérdekű használati jog illeti meg.”

170. § (1) Az Fttv. 28. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a  földrészlet tulajdoni lapján az  ingatlan területével, határvonalával vagy tulajdonjogával 
kapcsolatos perfeljegyzés szerepel, akkor földmérési munka az  ingatlannal kapcsolatban a  perben kirendelt 
igazságügyi szakértő kivételével nem végezhető.”

 (2) Az Fttv. 28. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az  ingatlanrendező földmérő minősítés a  megadást követő öt évig érvényes. Az  érvényesség 
meghosszabbításának feltétele:
a) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, illetve a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: kamara) 
által akkreditált szakirányú továbbképzéseken vagy konferenciákon húsz továbbképzési pont megszerzése, és
b) a felsőfokú szakirányú végzettség igazolása.
(7b) A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által szervezett szakmai továbbképzésekért adható 
továbbképzési pontokat a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv állapítja meg.”

 (3) Az Fttv. 28. § (8) és (8a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a  földmérő igazolvánnyal, illetve az  ingatlanrendező 
földmérő minősítéssel rendelkező személyekről bárki számára ingyenesen hozzáférhető nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza a tevékenység végzésére jogosult személy:
a) természetes személyazonosító adatait,
b) a földmérő igazolvány illetve a minősítés számát,
c) szakképzettségét,
d) telephelyét,
e) lakcímét,
f ) elérhetőségeit,
g) a földmérő igazolvány, illetve a minősítés érvényességi idejét.
(8a) A  nyilvántartásban szereplő személy a  d)–f )  pontban meghatározott adatainak a  nyilvánosságra hozatalát 
az adatnyilvántartónál írásban megtilthatja.”

 (4) Az Fttv. 28. § a következő (8b) bekezdéssel egészül ki:
„(8b) A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által a  (8)  bekezdés alapján vezetett nyilvántartás 
a  (8)  bekezdés b) és g)  pontjában meghatározott adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül.”

 (5) Az Fttv. 28. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A  földmérési és térképészeti állami alapadat-adatbázisok jogosulatlan adatfelhasználásáért az  adatot 
felhasználó kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot köteles fizetni.”

171. §  Az Fttv. a 29. §-t követően a következő 29/A. és 29/B. §-sal egészül ki:
„29/A.  § Az  ingatlanügyi hatóság a  földmérő vállalkozó vagy vállalkozás részére az  ingatlan-nyilvántartási célú 
földmérési munkák végzése céljából a tulajdoni lapon szereplő természetes személyazonosító adatokat, jogokat és 
tényeket átadja.
29/B. § (1) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást nem eredményező egyéb célú geodéziai 
munkák irányítását és minőségbiztosítását geodéziai tervezői vagy geodéziai szakértői minősítéssel rendelkező 
személy végezheti. A  geodéziai tervezői, valamint a  geodéziai szakértői minősítéssel kapcsolatos eljárásban 
a miniszter által létrehozott Földmérő Minősítő Bizottság szakértőként jár el. A minősítés megadásáról a Földmérő 
Minősítő Bizottság szakértői véleménye alapján az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben 
meghatározott szerv hatósági jogkörében eljárva dönt.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szerv a  minősítettekről országos, bárki számára ingyenesen hozzáférhető 
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tevékenység végzésére jogosult személy:
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a) természetes személyazonosító adatait,
b) a geodéziai tervezői vagy a geodéziai szakértői minősítés számát,
c) szakképzettségét,
d) telephelyét,
e) lakcímét,
f ) elérhetőségeit,
g) a geodéziai tervezői vagy a geodéziai szakértői minősítés érvényességi idejét.
(3) A nyilvántartásban szereplő a  (2) bekezdés d)–f ) pontban meghatározott adatainak a nyilvánosságra hozatalát 
az adatnyilvántartónál írásban megtilthatja.
(4) Geodéziai tervezői vagy geodéziai szakértői minősítést az kaphat, aki
a) megfelel az e törvény felhatalmazása alapján a Kormány által kiadott rendeletben meghatározott feltételeknek,
b) a földmérési, térképészeti tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll és
c) büntetlen előéletű.
(5) A  geodéziai tervezői vagy a  geodéziai szakértői minősítést igénylő személy a  döntést meghozó szerv részére 
hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a (4) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem 
áll fenn.
(6) Az  (1)  bekezdés szerint megadott minősítés a  megadástól számított öt évig érvényes. Az  érvényesség 
meghosszabbításának feltétele:
a) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, illetve a kamara által akkreditált szakirányú továbbképzéseken 
vagy konferenciákon húsz továbbképzési pont megszerzése, és
b) a felsőfokú szakirányú végzettség igazolása.
(7) A kamara által szervezett szakmai továbbképzésekért adható továbbképzési pontokat a kamara állapítja meg.
(8) A  (2)  bekezdésben meghatározott nyilvántartás a  (2)  bekezdés b) és g)  pontjában meghatározott adatok 
vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(9) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szerv a  Földmérő Minősítő Bizottság véleménye alapján – szakmai vagy 
etikai vétség esetén – a geodéziai tervezői, valamint a geodéziai szakértői minősítést visszavonja, vagy legfeljebb 
2 évi időtartamra felfüggeszti. Visszavonás esetén a földmérő ismételt minősítést – a visszavonásról szóló határozat 
jogerőre emelkedését követő – 3 év elteltével kaphat.”

172. §  Az Fttv. 34. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Nemzeti Kataszteri Program megvalósítására létrehozott szervezet állami tulajdonban álló társasági 
részesedése feletti tulajdonos jogokat gyakorló miniszter szakmai kérdésekben a miniszter egyetértésével jár el.”

173. §  Az Fttv. 37. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 3. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott adatbázisok értékesítéséből befolyt díjakat – az e törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint – a  Nemzeti Kataszteri Program keretében 
felvett hitelek visszafizetésének mértékéig a hitel évenkénti törlesztésére kell fordítani.”

174. § (1) Az Fttv 38. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben]
„g) állapítsa meg az  e  törvényben meghatározott bírságok kiszabására kijelölt szerveket, a  kiszabható bírságok 
mértékét és a bírság kiszabásának feltételeit és módját,”

 (2) Az Fttv. 38. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben]
„i) állapítsa meg az  egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének részletes szabályait és 
követelményrendszerét,
j) jelölje ki a  geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítő és a  nyilvántartást vezető szervet, határozza meg 
a minősítés feltételeit és a minősítéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályait.”

 (3) Az Fttv. 38. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„g) a földmérő igazolvány kiadásának és nyilvántartásának rendjét, valamint a megbízólevél tartalmát,”
[rendeletben állapítsa meg.]
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 (4) Az Fttv. 38. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„i) a felelősségi körébe tartozó alapponthálózati pontok áthelyezésével, pótlásával, megszüntetésével, helyreállításával, 
helyszínelésével és karbantartásával, valamint pontpusztulás esetén a károkozóval szembeni eljárás megindításával 
kapcsolatos szabályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]

 (5) Az Fttv. 38. § (2) bekezdése a következő l)–n) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„l) a  felelősségi körébe tartozó állami alapadat-adatbázisok jogszerű felhasználásának feltételeit és a  felhasználás 
ellenőrzésének rendjét,
m) az országos földügyi és távérzékelési levéltár létesítésének és működtetésének részletes szabályait,
n) az  ingatlanügyi hatóság, vagy hatóságok illetékességi területét az  e  törvény hatálya alá tartozó feladatai 
tekintetében”
[rendeletben állapítsa meg.]

 (6) Az Fttv. 38. § (4) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy]
„h) a  felelősségi körébe tartozó állami topográfiai térképi adatbázisok és térképek vonatkoztatási és vetületi 
rendszerét,
i) a felelősségi körébe tartozó állami alapadat-adatbázisok jogszerű felhasználásának és a felhasználás ellenőrzésének 
rendjét”
[rendeletben állapítsa meg.]

175. § (1) Az Fttv. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 14. § (8) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.”

 (2) Az Fttv. 40. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  11.  § (1)  bekezdés k)–m)  pontja, a  13.  § (2)  bekezdése, a  15.  § (1)  bekezdése, valamint a  43.  § (5) és 
(12) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.”

176. §  Az Fttv.
a) 2.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „térképi adatbázisok” szövegrész helyébe az „alapadatok adatbázisainak” 

szöveg,
b) 6. § (6) bekezdésében az „oktatási és tudományos” szövegrész helyébe az „oktatási vagy tudományos” szöveg,
c) 18. § (9) bekezdésében az „adatbázissal együtt” szövegrész helyébe az „adatbázistól elkülönítve” szöveg,
d) 28. § (1) bekezdésében a „földmérő igazolvány” szövegrész helyébe a „földmérő igazolvány és megbízólevél” 

szöveg,
e) 38.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „feladatait és hatáskörét” szövegrész helyébe a  feladatait, hatáskörét és 

illetékességi területét” szöveg
lép.

177. §  Hatályát veszti az Fttv.
a) 6. § (18) bekezdése,
b) 18. § (10) bekezdése,
c) 38. § (2) bekezdés n) pontja,
d) 38. § (3) bekezdés c) pontja,
e) 38. § (6) bekezdése.

28. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

178. §  Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 1.  § (1)  bekezdés g)–h)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
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[E törvényben foglaltakat kell alkalmazni]
„g) a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzetre,
h) a rendészeti feladatokat ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzetre,”

29. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 
2012. évi CXXVII. törvény módosítása

179. §  A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az  állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi  
CXXVII. törvény (a továbbiakban: MÁOK tv.) 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„g) nagy létszámú állattartó telep: olyan állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó hely, amely jogszabályban 
meghatározott létszámú állat tartására alkalmas;”

180. §  Hatályát veszti a MÁOK tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában az „akkreditált” szövegrész.

30. A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló  
2012. évi CXXVIII. törvény módosítása

181. §  A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 19/C. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  mezőgazdasági termelő a  mezőgazdasági igazgatási szerv részére termésbecslési célból, illetve 
agrárgazdasági adatbázis működtetése céljából az e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak 
szerint köteles gazdálkodásáról adatot szolgáltatni. Az  adatszolgáltatás keretében az  e  törvény végrehajtására 
kiadott rendeletben meghatározott gazdálkodási adatokon túl a  mezőgazdasági termelő köteles szolgáltatni 
családi és utóneve, születési családi és utóneve, lakcíme, székhelye (telephelye), regisztrációs száma adatait. 
A  termésbecslési adatok, illetve az  agrárgazdasági adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel. 
A  mezőgazdasági termelő által megadott személyes adatokat a  mezőgazdasági igazgatási szerv az  aggregált 
statisztikai adat előállítását követően törli a nyilvántartásából.”

182. §  A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 19/B. § 
(2) bekezdés a) pontjában a „reprezentatív üzemgazdasági adatbázist” szövegrész helyébe a „tesztüzemi információs 
rendszert” szöveg, 19/B. § (3) bekezdésében, valamint 23. § g) pontjában a „reprezentatív üzemgazdasági adatbázis” 
szövegrész helyébe a „tesztüzemi információs rendszer” szöveg lép.

31. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

183. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[Nem terjed ki a törvény hatálya:]
„a) a  levegőbe kibocsátott légnemű anyagokra, valamint a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvénynek 
megfelelően geológiai tárolás céljából elkülönített és szállított, majd geológiai úton tárolt szén-dioxidra, vagy 
a  szén-dioxidnak új termékekkel és eljárásokkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés vagy tesztelés céljából történő,  
100 kilótonna tervezett mennyiséget el nem érő geológiai tárolására,”

184. §  A Ht. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételeknek való megfelelés igazolását jogszabályban 
meghatározott tanúsító szervezet végezheti.”

185. §  A Ht. 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  környezetvédelmi hatóság a  közvetítő szervezetekről nyilvántartást vezet, és a  közvetítő szervezetek nevét, 
székhelyét, elérhetőségét és a  nyilvántartásba vett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését a  honlapján 
közzéteszi.”
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186. §  A Ht. 34. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott 
esetekben szüneteltethető vagy korlátozható, valamint az  ingatlanhasználó kérésére önkormányzati rendeletben 
meghatározott esetekben szüneteltethető.”

187. §  A Ht. 35. § e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:]
„e) az  ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, 
megfizetésének rendjét, az  esetleges kedvezmények, továbbá a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ingatlanhasználó kérésére történő szüneteltetésének eseteit;
f ) az üdülőingatlanok esetében végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat;”

188. § (1) A Ht. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a  települési önkormányzat a  Polgári Törvénykönyvben 
meghatározott felmondási okokon túlmenően e törvény alapján akkor mondhatja fel, ha a közszolgáltató
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a  rá 
vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a  bíróság vagy a  hatóság jogerősen 
megállapította,
b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette.”

 (2) A Ht. 37. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési önkormányzat felmondja, ha a közszolgáltató 
nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel vagy az  OHÜ által kiállított minősítő 
okirattal.”

189. §  A Ht. 80. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  környezetvédelmi hatóság a  hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezők (1)  bekezdésben, valamint 
a  nyilvántartásba vettek (2)  bekezdésben meghatározott adatairól nyilvántartást vezet, és azokat – a  személyes 
adatnak minősülő adatokat ide nem értve – honlapján ingyenesen és naprakész állapotban közzéteszi.”

190. § (1) A Ht. 81. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezők (3) bekezdésben 
meghatározott adatairól nyilvántartást vezet, és azokat – a személyes adatnak minősülő adatokat ide nem értve – 
a honlapján ingyenesen és naprakész állapotban közzéteszi.”

 (2) A Ht. 81. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdés b)–d) pontja alapján vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

191. § (1) A Ht. 88. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:]
„3. a  veszélyes hulladék képződésének megelőzésével kapcsolatos tevékenységek és a  veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek végzésének feltételeit, valamint a  Hulladékminősítő Bizottságra 
vonatkozó részletes szabályokat;”

 (2) A Ht. 88. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:]
„12. az  elektromos és elektronikus berendezés hulladékká válását megelőző tevékenységek és a  hulladékká vált 
elektromos és elektronikus berendezéssel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályait, 
valamint az elektromos és elektronikus berendezések vissza- és átvételi díját;”

 (3) A Ht. 88. § (1) bekezdése a következő 31. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:]
„31. az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat;”

 (4) A Ht. 88. § (2) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a környezetvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:]
„4. a hulladék termikus kezelésének technikai követelményeit és részletes szabályait;”

 (5) A Ht. 88. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben, hogy:]
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„aa) a  humán gyógyszer hulladékká válását megelőző tevékenységek és a  gyógyszerhulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységek végzésének szabályait, valamint a  gyógyszergyártók biztosítékadására és 
tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat,
ab) az  egészségügyi intézményekben képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek 
végzésének részletes szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]

192. §  A Ht. 90. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  e  törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a  települési önkormányzat 
a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az  OHÜ által kiállított minősítő okirattal rendelkező 
gazdálkodó szervezettel legkésőbb 2014. július 1-ig megköti. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást  
2014. július 1-jétől csak az  a  nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
engedéllyel és az  OHÜ által kiállított minősítő okirattal rendelkezik, valamint a  települési önkormányzattal  
– az e törvény hatálybalépését követően és az OHÜ által kiállított minősítő okirat birtokában – hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést kötött.”

193. §  A Ht.
a) 13. § (6) bekezdésében a „közvetítő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás” szövegrész helyébe a „közvetítő  

– a 39. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás” szöveg;
b) 34.  § (4)  bekezdésében az „az államot” szövegrész helyébe az „a magyar államot (a  továbbiakban: állam)” 

szöveg;
c) 34. § (8) bekezdésében a „kizárólag” szövegrész helyébe az „– a 35. § e) pontjában meghatározott kivétellel –” 

szöveg;
d) 35.  § b)  pontjában az  „az alvállalkozónak a  közszolgáltatás” szövegrész helyébe az  „az alvállalkozónak 

a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás”, a  „ha a  közszolgáltatást” szövegrész helyébe a  „ha 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást” szöveg;

e) 39. § (3) bekezdésében a „31. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „31. § (2) bekezdésében” szöveg;
f ) 72. § (2) bekezdésében a „kormányrendelet” szövegrész helyébe a „kormány- vagy miniszteri rendelet” szöveg;
g) 82/A.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a  „tevékenységek esetén” szövegrész helyébe a  „tevékenység esetén 

telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) ” szöveg;
h) 82/A.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a  „tevékenység esetén” szövegrész helyébe a  „tevékenység esetén 

telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve)” szöveg;
i) 85. § (6) bekezdésében az „a Magyar Állam” szövegrész helyébe az „az állam” szöveg
lép.

194. §  Hatályát veszti a Ht.
a) 24. § (1) bekezdés b) pontjában a „– veszélyes hulladék esetén –” szövegrész;
b) 47/A. § (6)–(8) bekezdése;
c) 86. § (6) bekezdésében az „a szabálysértési” szövegrész;
d) 88. § (2) bekezdés 9. pontja;
e) 90. § (9) bekezdése.

32. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

195. § (1) A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: Hktv.) 30. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A  (2)  bekezdés szerint joggyakorlásból eredő bevétel újratelepítési jog jogtartalékba történő vásárlására 
használható fel.
(4) Az  újratelepítési jogok jogtartalékának megszűnése esetén a  (2)  bekezdés szerinti joggyakorlásból eredő 
fennmaradt pénzösszeg a  központi költségvetést illeti, amelynek átadásáról a  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 
a megszűnést követő 30 napon belül gondoskodik.”

 (2) A Hktv. 40. § (4) bekezdésében a ,,térítésmentesen” szövegrész helyébe a ,,térítésmentesen, valamint az elektronikus 
dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezését díjmentesen” szöveg lép.
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33. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

196. § (1) A  halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a  továbbiakban: Hhvtv.) 33.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodási jog jogosultjáról – a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás 
átláthatósága céljából – nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza
a) a halgazdálkodási vízterület megnevezését,
b) a halgazdálkodásra jogosult nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), adószámát,
c) a  halgazdálkodási jog haszonbérlet vagy alhaszonbérlet útján történő hasznosítása esetén a  haszonbérlet 
időtartamát,
d) a halgazdálkodási vízterületté nyilvánítást megállapító hatósági határozat számát,
e) a halgazdálkodási jog gyakorlásának, illetve hasznosításának módját,
f ) a korábbi halászati jog átengedésére vonatkozó határozat számát.”

 (2) A Hhvtv. 33. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő személyes adatok a jogosultság megszűnésétől számított tíz 
évig kezelhetők.”

197. § (1) A Hhvtv. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  halgazdálkodási vízterületet a  halgazdálkodási hatóság hivatalból, vagy a  halgazdálkodási vízterület 
fekvése szerinti ingatlan tulajdonosának (1)  bekezdés szerinti bejelentésére – az  e  törvénynek a  nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületekre vonatkozó előírásainak érvényre juttatása céljából – nyilvántartásba veszi.”

 (2) A Hhvtv. 34. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő személyes adatok a  jogosultság megszűnésétől számított tíz 
évig kezelhetők.”

198. §  A Hhvtv. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  halászati engedély, az  állami halászjegy, az  állami horgászjegy, valamint a  turista állami horgászjegy nem 
ruházható át. Egy személynek – az adott típusból – egy naptári évben csak egy adható, kivéve a halászati engedélyt, 
illetve kivéve a 43. § (4) bekezdése szerinti eseteket.”

199. §  A Hhvtv. 40. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdés szerinti feljogosított szervezet az állami horgászjegy díjából 10% mértékű részesedésre jogosult 
forgalmazási és adatbeviteli költségeinek fedezésére.”

200. §  A Hhvtv. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42.  § (1) A  halgazdálkodási hatóság a  kiadott halászati engedélyekről, állami halászjegyekről, állami 
horgászjegyekről, turista állami horgászjegyekről, valamint a 43. § (3) bekezdés szerinti határozat hatálya alá tartozó 
személyekről – a halfogási tevékenységet végző személyek és szervezetek tevékenységének nyomon követhetősége 
céljából – nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza
a) a jogosult természetes személy
aa) családi és utónevét;
ab) anyja leánykori családi és utónevét;
ac) születési helyét, idejét;
ad) állandó lakcímét;
b) a jogosult jogi személy
ba) cégnevét;
bb) székhelyét;
c) az állami horgászvizsga-bizonyítvány számát vagy ennek hiányában a horgászvizsga megszerzésének dátumát;
d) az állami halászvizsga-bizonyítvány számát;
e) állami horgászjegyének, turista állami horgászjegyének, állami halászjegyének, halászati engedélyének számát;
f ) a fogási napló leadásának időpontját;
g) a halvédelmi bírságot kiszabó határozat számát;
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h) az állami horgászjegy, turista állami horgászjegy, állami halászjegy, halászati engedély visszavonásának dátumát, 
valamint az annak váltásától való eltiltás időtartamát.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás a  (2)  bekezdés h)  pontjában meghatározott adatok vonatkozásában 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(4) A halgazdálkodási hatóság országos illetékességű szerve a területi szervek által bejegyzett adatokat – a halfogási 
tevékenységek országos nyomon követhetősége céljából – összesíti.
(5) A  (2)  bekezdésben meghatározott adatok a  halászati engedély, a  halászjegy, a  horgászjegy, turista állami 
horgászjegy hatályának lejáratától számított öt évig kezelhetők.
(6) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból
a) jogának vagy jogos érdekének érvényesítése, illetve jogszabályban meghatározott feladatai elvégzése érdekében 
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a  bíróság, az  ügyészség, a  nyomozó hatóság, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, továbbá a  közigazgatási és 
szabálysértési hatóságok – jogszabályban meghatározott feladataik ellátásához szükséges mértékben
igényelhetnek adatot.
(7) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás naprakésszé tétele céljából az  állami horgászjegyet forgalmazók 
a  forgalmazott jegyek adatairól, továbbá a  fogási napló leadásáról közvetlen informatikai kapcsolat útján adatot 
szolgáltatnak a halgazdálkodási hatóságnak.”

201. § (1) A Hhvtv. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A területi jegy csak
a) állami halászjeggyel és fogási naplóval,
b) állami horgászjeggyel és fogási naplóval, vagy
c) turista állami horgászjeggyel és fogási naplóval
együtt jogosít halászatra vagy horgászatra.”

 (2) A Hhvtv. 44. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  halgazdálkodási hatóság a  (6)  bekezdés alapján megismert személyes adatokat a  jogosult halgazdálkodási 
tevékenysége szabályszerűségének, valamint a  halászat és horgászat rendje betartásának ellenőrzése céljából, 
az ellenőrzéstől vagy adatszolgáltatástól számított öt évig kezelheti.”

202. §  A Hhvtv. 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  halgazdálkodási hatóság, illetve az  általa a  40.  § (1)  bekezdés szerint feljogosított szervezet a  halászati 
engedéllyel, az állami halászjeggyel, az állami horgászjeggyel, valamint a turista állami horgászjeggyel rendelkezők 
számára az engedéllyel vagy jeggyel azonos sorszámú fogási naplót ad ki.”

203. §  A Hhvtv. 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„54.  § (1) A  miniszter a  halállomány állapotának, mennyiségi és minőségi jellemzőinek, a  halgazdálkodás 
folyamatainak és tendenciáinak figyelemmel kísérése és elemzése, valamint a  halállomány és a  hal élőhelyének 
védelme érdekében szükséges intézkedések megalapozása érdekében Országos Halgazdálkodási Adattárat 
(a továbbiakban: Adattár) létesít és működtet.
(2) A miniszter az Adattár működtetésével kapcsolatos feladatokat miniszteri rendeletben kijelölt szerv útján látja el.
(3) Az Adattár részét képezik
a) a 33. és 34. §-ban meghatározott nyilvántartások,
b) a halászati őrök és társadalmi halőrök nyilvántartása,
c) a halgazdálkodási terv kötelező telepítési mennyiségeire vonatkozó adatok,
d) a halgazdálkodási terv szerint, valamint az azon felül felett telepített halmennyiség adatai,
e) a kiadott halászati engedélyek és engedélyesek adatai, a kiadott fogási tanúsítvány tömbök adatai,
f ) a halászati engedély, állami halászjegy, illetve állami horgászjegy alapján végzett halfogások adatai.
(4) Az Adattár működtetése céljából:
a) a halgazdálkodási hatóság a (3) bekezdés a)–e) pontja,
b) a 40. § (1) bekezdés szerint feljogosított szervezet a leadott fogási naplók vízterületenkénti összesített adatai, és
c) a halgazdálkodásra jogosult a leadott halászati engedélyes és állami halászjegyes fogási naplók összesített adatai
tekintetében adatot szolgáltat.
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(5) Az Adattár
a) (3) bekezdés a) pontja szerinti adatainak a közérdekű adatok körén kívül eső adatai közérdekből nyilvános adatnak 
minősülnek,
b) halgazdálkodási vízterületek elhelyezkedésére vonatkozó, továbbá éves haltelepítési és fogási adatai nyilvánosságra 
hozandó közérdekű adatok,
c) (3) bekezdés b) pontjában szereplő adatai jog vagy jogos érdek érvényesítése érdekében igényelhetők,
d) a)–c) pontban nem említett adatai közérdekű adatnak minősülnek.
(6) Az Adattár adataihoz közvetlen hozzáféréssel rendelkezik
a) az Adattár működtetésére kijelölt szerv,
b) a halgazdálkodási hatóság és annak országos illetékességű szerve, és
c) a halgazdálkodásra jogosult a gazdálkodása alatt lévő vízterületre vonatkozó adatok tekintetében.
(7) Az  Adattár e  törvény szerinti nyilvántartásokban is szereplő adatai az  egyes nyilvántartásoknál meghatározott 
ideig, nyilvántartásokban nem szereplő adatai korlátlan ideig kezelhetők.
(8) A  miniszter az  Adattár adatainak értékelése alapján évenként tájékoztatót tesz közzé a  természetes vízi 
halgazdálkodás helyzetéről.
(9) Az Adattárból való egyes adatszolgáltatásokért miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat 
kell fizetni.”

204. § (1) A Hhvtv. 56. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerint alkalmazott halászati őr az  ott meghatározott 
intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásán túl a halgazdálkodási vízterületen és annak partján jogosult:
a) azt a  személyt, aki a  halgazdálkodási vízterületen, annak partján halászik, horgászik, hal kifogására irányuló 
tevékenységet végez vagy ahhoz előkészül, a halfogásra jogosító okmányok bemutatására felszólítani,
b) a  halászó, horgászó személyt a  birtokában lévő hal kifogására való jogosultságának igazolására felszólítani, 
a kifogott halat a vízbe kíméletesen visszahelyeztetni, az élettelen halat elismervény ellenében visszatartani,
c) a kifogható mérettartományon kívüli, a területi jegyen meghatározott mennyiségen felüli, a tilalmi időben kifogott, 
valamint a védett halat és más hasznos víziállatot a vízbe kíméletesen visszahelyeztetni, az élettelen halat elismervény 
ellenében az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerint ideiglenesen elvenni,
d) a  horgászati vagy halászati jogsértő cselekményt elkövető, helyi horgászrendet megsértő személytől a  területi 
jegyet elvenni és azt a kibocsátónak haladéktalanul megküldeni,
e) a  horgászati vagy halászati jogsértő cselekmények alábbi minősített eseteiben az  állami horgászjegyet, turista 
állami horgászjegyet, állami halászjegyet elvenni attól a személytől, aki
ea) tiltott eszközzel vagy tiltott módon horgászik vagy halászik,
eb) nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen területi jegy nélkül horgászik vagy halászik,
ec) kíméleti területen horgászik vagy halászik,
ed) tilalmi időszakban a tilalom alá eső hal egyedét kifogja,
ee) védett hal egyedét kifogja,
ef ) általános tilalmi időben horgászik vagy halászik, vagy
eg) a méret-, illetve mennyiségi korlátozásokat megszegi.”

 (2) A Hhvtv. 56. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  halászati őrökről és a  társadalmi halőrökről a  halgazdálkodási hatóság – az  alkalmazási követelményeknek 
való megfelelés ellenőrzése, a  szolgálati igazolványok hitelességének és a  halászati őr vagy társadalmi halőr 
azonosításának céljából – nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a halászati őr és a társadalmi halőr
a) nyilvántartásba vételének időpontját;
b) családi és utónevét;
c) anyja leánykori családi és utónevét;
d) születési helyét, idejét;
e) lakóhelyét;
f ) eskütételének időpontját, esküokmányának számát;
g) szolgálati igazolványa, jelvénye, naplója számát;
h) vizsgáinak időpontját és vizsgabizonyítványának sorszámát;
i) működési helyét, a halgazdálkodási vízterület kódját;
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j) munkáltatójának, illetve megbízójának megnevezését és címét;
k) alkalmazási jogviszonyának típusát;
l) foglalkoztatásának, megbízásának kezdő, illetve befejező időpontját.”

 (3) A Hhvtv. 56. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A  (9) és (11)  bekezdésben meghatározott adatkezelők a  nyilvántartás adatait a  szolgálati igazolvány 
visszavonását követő 3 hónapig kezelik.”

205. §  A Hhvtv. 61. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
[A halgazdálkodási hatóság hatósági feladatainak ellátása során]
„o) vízszennyezést, illetve halpusztulást követő állapotok megállapítása céljából állományfelmérő hatósági 
mintavételt végezhet.”

206. § (1) A Hhvtv. 63. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott bevételeket a miniszter a következőkre fordítja:]
„j) a halgazdálkodás hatósági, igazgatási, ellenőrzési és állami halőrzési feladatainak támogatása,”

 (2) A Hhvtv. 63. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)  bekezdés c) és d)  pontjában szereplő díjbevétel a  halgazdálkodási hatóság országos illetékességű szervének 
bevételét képezi, amelyet a következőkre fordít:]
„d) halpusztulások okainak felderítése és a halpusztulások okozta károk elhárítása.”

207. §  A Hhvtv. 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki
a) a jogosulatlanul horgászó;
b) a jogosulatlanul halászó;
c) a fogási napló vezetését elmulasztó;
d) a törvény által nem megengedett módon, eszközzel vagy tilalmi időben horgászó vagy halászó;
e) a  természetvédelmi oltalom alatt álló vagy nem fogható hal és más hasznos víziállat kifogását (gyűjtését) 
megvalósító;
f ) a halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig a hal szaporodását és fejlődését zavaró halászati, horgászati 
vagy egyéb tevékenységet – ideértve gépi meghajtású vízi jármű használatát –, vadászatot, fürdőzést végző;
g) a halfogásra jogosító okmányok nélkül halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen 
vagy annak partján tartózkodó és a 43. § (2) bekezdés a) pontja szerinti pótlást elmulasztó;
h) a  törvényben foglalt tilalmakat és korlátozásokat megszegve halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel 
halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodó;
i) a  halászati engedély, állami horgászjegy, állami halászjegy igénylése során az  e  törvény végrehajtására kiadott 
rendeletben meghatározott nyilatkozatot valótlan tartalommal megtevő;
j) az igazolatlan eredetű halat vagy halterméket forgalmazó;
k) a  hal élőhelyén kialakult természeti egyensúly megbontására alkalmas szervezetet, táplálékanyagot, 
szennyezőanyagot halgazdálkodási vízterületre kijuttató;
l) méret- vagy mennyiségi korlátozással, vagy tilalmi idővel védett hal vagy más hasznos víziállat jogosulatlan kifogását 
megvalósító
személlyel szemben.”

208. § (1) A Hhvtv. 72. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]
„3. az  állami halász- és horgászvizsgára vonatkozó részletes előírásokat, a  vizsgáztatásban való közreműködés 
szabályait, az  állami horgászvizsga és az  állami halászvizsga vizsgadíjának mértékét és megfizetésének módját, 
az állami horgászvizsga és az állami halászvizsga letétele alóli mentesítés feltételeit, valamint a halászati engedély 
kiváltásához szükséges vizsga és képzettség követelményeit;”

 (2) A Hhvtv. 72. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]
„6. az Adattár működtetésének, továbbá az Adattárból való adatszolgáltatás rendjének részletes szabályait, továbbá 
az Adattár működtetéséért felelős szervet;”
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 (3) A Hhvtv. 72. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]
„10. az állami halászjegy, az állami horgászjegy és a  turista állami horgászjegy, valamint a  fogási napló és a  fogási 
tanúsítvány díját, megfizetésének és kezelésének részletes szabályait;”

209. § (1) A Hhvtv. 74. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  halgazdálkodási jog e  törvény hatálybalépését követő 15 évig illeti meg azt, aki 2013. augusztus 31-én 
az adott halászati vízterületen nem haszonbérleti jogviszony alapján volt jogosult a halászatra jogosultat megillető 
jogok gyakorlására.”

 (2) A Hhvtv. 74. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  e  törvény hatálybalépése előtt megváltott – a  halászatról és a  horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 
szerinti – állami halászjegy, állami horgászjegy, halász területi engedély, fogási napló, továbbá kiadott éves kutatási 
engedély legkésőbb 2014. január 31-ig érvényes.”

210. §  Hatályát veszíti a Hhvtv. 71. § 3. pontja.

34. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló  
2013. évi CXXV. törvény módosítása

211. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 
Mintv.) 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 11. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az új minősítő okirat időbeli hatálya megegyezik az eredeti 
minősítő okirat időbeli hatályával.”

212. §  A Mintv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Ha a kérelmező
a) személyében, vagy
b) hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban
olyan változás következik be, amely a  kiállított minősítő okirat adatának megváltoztatását igényli, a  kérelmező 
a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül adatváltoztatási kérelmet nyújt be. A kérelemhez csatolni kell 
az adatváltozást igazoló okiratot. A minősítő a kérelemről 30 napon belül dönt.
(2) Az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a minősítő megvizsgálja a minősítő okirat kiállításának alapjául szolgáló 
feltételeknek való megfelelést, és kiállítja az új minősítő okiratot.
(3) Ha a  kérelmező hulladékgazdálkodási tevékenységét érintő adataiban olyan változás következik be, amely 
a minősítési osztályba sorolását nem érinti, a kérelmező e tényt a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül 
bejelenti.”

213. §  A Mintv. 37. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A Ht. 39. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Önkormányzati rendelet a  közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottakon túl az  ingatlanhasználót 
kötelezheti a települési hulladék további anyagfajta vagy hulladéktípus szerinti elkülönített gyűjtésére.””

214. §  A Mintv. 38. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A Ht. 43. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a közszolgáltató úgy alakítja ki, hogy
a) a hulladék hasznosítható összetevői fizikai válogatással elkülöníthetők legyenek;
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a lehető legkevesebb gyűjtőedény elhelyezésével is biztosítani tudja;
c) legalább a papír-, az üveg-, a műanyag, a fém- és a biohulladék, valamint a háztartásban képződő veszélyes hulladék 
elkülönített gyűjtése biztosított legyen;
d) a települési hulladék hulladékgyűjtő szigeten történő elhelyezése csak kiegészítő megoldásként, elsősorban olyan 
sűrűn lakott településrészeken legyen alkalmazható, ahol házhoz menő gyűjtés nem biztosítható;
a hulladékgyűjtő udvarok a lakosság számára könnyen elérhető közelségben legyenek kialakítva.””
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215. §  A Mintv.
a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „környezeti” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi” szöveg;
b) 9.  § (3)  bekezdésében az  „időbeli hatálya” szövegrész helyébe az  „időbeli hatálya – a  (4)  bekezdésben 

meghatározott kivétellel” szöveg;
c) 17. § (1) bekezdésében a „11–16. §-ban” szövegrész helyébe a „11. § (1) és (2) bekezdésében és a 12–16. §-ban” 

szöveg;
d) 22.  § (1)  bekezdésében az  „időbeli hatálya az  okirat” szövegrész helyébe az  „időbeli hatálya  

– a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az okirat” szöveg
lép.

35. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

216. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a  továbbiakban: Fétv.) 60.  § (4)  bekezdése a  következő 
szöveggel lép hatályba:
„(4) A  Földforgalmi törvényben meghatározott mezőgazdasági termelőszervezet mint haszonbérlő és az  annak 
legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja mint haszonbérbeadó között létrejött haszonbérleti szerződést 
a  gazdasági év végével a  haszonbérbeadó 60 napos felmondási idővel felmondhatja, ha a  mezőgazdasági 
termelőszervezettel fennálló munkaviszonya a  munkáltató által gyakorolt rendkívüli felmondás kivételével 
bármilyen okból – ide nem értve az 58. § (2) bekezdésében foglalt esetet – megszűnik.”

217. §  A Fétv. 100. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  mezőgazdasági igazgatási szerv az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásban lévő adatokat a  földhivatali 
információs rendszerben kezeli.”

218. §  A Fétv. 108.  §-a a  következő (2)  bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a  § meglevő szövegének megjelölése 
(1) bekezdésre módosul:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti haszonélvezeti jog jogosultja által a föld használati jogosultságának átengedéséről szóló 
szerződés 2014. szeptember 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnik.”

219. §  A Fétv. 31. alcíme a következő 130/A. §-sal egészül ki:
„130/A. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 53. pontjában a „termőföld magánszemély” 
szövegrész helyébe a „termőföld, illetve halastó magánszemély” szöveg lép.”

220. §  A Fétv.
a) 52. § (2) bekezdésében a „2014.” szövegrész helyébe a „2013.” szöveg,
b) 105. § (3) bekezdésében az „a 131. §,” szövegrész helyébe az „a 130/A. §, a 131. §,” szöveg
lép.

221. §  Hatályát veszti a Fétv. 105. § (6) bekezdésében az „a 122. §,” szövegrész.

36. Záró rendelkezések

222. § (1) Ez a törvény – a (2)–(11) bekezdésben meghatározott eltéréssel – 2013. december 31-én lép hatályba.
 (2) A 8. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 82–87. §, a 92. §, a 122. és 123. §, a 128. § o)–t) pontja, a 193. § g) és h) pontja 2014. február 15-én lép hatályba.
 (4) A 29. §, a 31. §, az 50. § (1) bekezdése, az 54. § d) pontja, a 176. § e) pontja és a 177. § c) pontja 2014. március 1-jén 

lép hatályba.
 (5) A 49. § és a 177. § a) pontja 2014. március 16-án lép hatályba.
 (6) A 2. és 3. §, a 39. § (1) bekezdése 2014. május 1-jén lép hatályba.
 (7) A 63. § 2014. július 31-én lép hatályba.
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 (8) A 66. § 2014. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (9) A 141. §, a 145. § és a 146. § 2014. november 1-jén lép hatályba.
 (10) A 97. § b) pontja 2014. december 1-jén lép hatályba.
 (11) A 39. § (2) bekezdése és a 113. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

223. §  A 134. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése, a 220. § b) pontja és a 221. § az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése 
alapján sarkalatosnak minősül.

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

2013. évi CCLI. törvény
a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról*

1. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

1. §  Hatályát veszti a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés m) pontja.

2. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

2. §  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.)
1. 2. § (2) bekezdés e) pontjában az „a külpolitikáért felelős miniszterrel, a külgazdaságért és a Kárpát-medencei 

Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelős miniszterrel és a  fejlesztéspolitikáért felelős miniszterrel” 
szövegrész helyébe az „a külpolitikáért felelős miniszterrel, valamint a külgazdaságért és a Kárpát-medencei 
Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelős miniszterrel” szöveg,

2. 2.  § (2)  bekezdés h)  pontjában a „fejlesztéspolitikáért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe a „Kormány 
európai uniós források felhasználásáért felelős tagjával” szöveg

lép.

3. §  Hatályát veszti a Vkt. 2. § (2) bekezdés g) pontjában az „a fejlesztéspolitikáért felelős miniszterrel,” szövegrész és 80. § 
(2) bekezdésében az „ , a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter” szövegrész.

3. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

4. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A mozgóképszakmai célok támogatása)
„b) a  társasági adó alanya által a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben 
(a  továbbiakban: Tao. tv.) meghatározott adókedvezményre tekintettel biztosított, valamint a  Tao. tv.-ben 
meghatározott kiegészítő támogatásból származó forrásból nyújtott támogatás (a  továbbiakban: közvetett 
támogatás)”
(útján valósul meg.)

5. §  Az Mktv. 9/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  MNF közvetlenül vagy az  általa alapított gazdasági társaságon keresztül is jogosult filmgyártási 
tevékenységet folytatni, ebben az esetben nem minősül e törvény szerinti támogatónak.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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6. §  Az Mktv. 31/D. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  közvetett támogatás forrását biztosító szervezet az  MNF-fel kötött megállapodás alapján a  közvetett 
támogatás forrását a  letéti számlára utalja. A  letéti számlára a  tárgyévben befizetett összeg a  Tao. tv. 22.  § 
(8) bekezdés a) pontja szerinti kiegészítő támogatás nélkül
a) a 2013. évben a 9700,0 millió forintot,
b) a 2014. évben a 7000,0 millió forintot
nem haladhatja meg.”

7. §  Az Mktv. 31/E. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Nem számolható el közvetlen filmgyártási költségként az a költség, amelyre vonatkozóan a pénzügyi teljesítést 
váltó kibocsátásával vagy termékek és szolgáltatások beszámításával valósítják meg, kivéve az  MNF által nyújtott 
termékértékesítéseknek és szolgáltatásoknak azon ellenértékét, amelyet az  MNF az  általa pénzügyileg folyósított 
támogatásból visszatart vagy a támogatás részeként biztosít.”

8. §  Az Mktv. 31/F. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl közvetlen magyar filmgyártási költségként számolható el 
a  filmgyártásban közvetlenül közreműködő külföldi előadóművészek és stábtagok javadalmazásának költsége is, 
akkor is, ha az nem a filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás könyveiben merül fel, feltéve hogy az így keletkezett 
jövedelmet az  Szja tv. alapján Magyarországon adókötelezettség terheli, és az  adót (adóelőleget) a  kifizető 
a  kifizetéskor a  jogszabályoknak megfelelően levonta és az  adóhatóságnak befizette, vagy kifizető hiányában 
a  magánszemély ezt a  jövedelmét terhelő adót (adóelőleget) az  adóhatóságnak befizette. Az  adó megfizetését 
a filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás köteles hitelt érdemlően igazolni.”

9. §  Az Mktv. V. Fejezet 1. Címe a következő 36/D. §-sal egészül ki:
„36/D.  § E  törvénynek a  fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi  
CCLI. törvénnyel megállapított 31/F. § (2) bekezdését a magánszemély által 2013. január 1-jét követően megszerzett 
jövedelmekre kell alkalmazni.”

10. §  Az Mktv. 31/F.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „1995. évi CXVII. törvény” szövegrész helyébe a „törvény 
(a továbbiakban: Szja tv.)” szöveg lép.

4. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása

11. §  A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 6. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„6.  § A  KKV-k fejlődését szolgáló támogatások forrása a  központi költségvetésről szóló törvényben e  célra 
létrehozott előirányzat (a továbbiakban: célelőirányzat).”

5. A budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal 
megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény módosítása

12. §  A budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami 
támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Metrótv.) 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szerződés tekintetében az  államot a  közlekedésért felelős miniszter 
képviseli. Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés módosításához a Kormány jóváhagyása szükséges.”

13. §  A Metrótv. 5. § (2) bekezdésében a „Közlekedési” szövegrész helyébe a „Közlekedés” szöveg lép.
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6. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

14. §  Hatályát veszti a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 13.  § (3)  bekezdése és 14.  § 
(3) bekezdése.

7. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és 
technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi XXX. törvény módosítása

15. §  Hatályát veszti a  Magyar Köztársaság Kormánya és az  Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos 
és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi XXX. törvény 4.  § (4)  bekezdésében 
a „fejlesztéspolitikáért felelős miniszter, valamint a” szövegrész.

8. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

16. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62.  § (1) A  helyettes államtitkár a  jogszabályoknak és a  szakmai követelményeknek megfelelően irányítja 
a  miniszter feladat- és hatáskörének a  minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott része 
tekintetében a szakmai munkát, valamint dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
(2) A helyettes államtitkár tevékenységét – az e törvényben meghatározott kivétellel – a minisztérium szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározottak szerint az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a 31. § (3) bekezdésében 
meghatározott esetben kormánybiztos vagy a 32. § (3) bekezdésében meghatározott esetben miniszterelnöki biztos 
irányítja.
(3) A helyettes államtitkár tevékenységének irányítása tekintetében a minisztérium szervezeti és működési szabályzata 
a 3. §-ban meghatározott hatásköröket – az (1) bekezdés szerinti ügyek meghatározott csoportjaival összefüggésben – 
az államtitkár és a közigazgatási államtitkár között megoszthatja.
(4) A helyettes államtitkári cím használata során utalni kell a helyettes államtitkárnak a minisztérium szervezeti és 
működési szabályzata szerinti feladatkörére.
(5) A helyettes államtitkárt a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában kijelölt, az  irányítása alá tartozó 
főosztályvezető vagy a  (2)  bekezdésben meghatározott személy irányítása alá tartozó más helyettes államtitkár 
helyettesíti. Ha a  helyettes államtitkári tisztség nincs betöltve, a  helyettes államtitkár hatáskörét a  minisztérium 
szervezeti és működési szabályzatában a  helyettesítésére kijelölt főosztályvezető vagy helyettes államtitkár 
gyakorolja.”

17. §  A Ksztv. a következő 62/A. §-sal egészül ki:
„62/A.  § (1) A  minisztériumban az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok 
ellátására helyettes államtitkár működik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti helyettes államtitkár hatáskörébe az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos 
irányító hatósági feladatokon kívül a 62. § (1) bekezdése szerinti más szakmai feladat nem utalható.
(3) Az (1) bekezdés szerinti helyettes államtitkár tevékenységét a minisztérium szervezeti és működési szabályzata 
szerint a  miniszter vagy az  államtitkár irányítja. Az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító 
hatósági feladatok tekintetében az (1) bekezdés szerinti helyettes államtitkár nem utasítható.”

18. §  A Ksztv. 69. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  Miniszterelnökségen működő helyettes államtitkár a  Miniszterelnökség szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározottak szerint segíti a Miniszterelnökséget vezető államtitkár vagy a Miniszterelnökségen 
működő államtitkár tevékenységét, valamint dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
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(2b) A  Miniszterelnökségen a  Miniszterelnökség szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint 
az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatot a  62/A.  § (1)  bekezdése szerinti 
helyettes államtitkár vagy főosztályvezető látja el. Az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító 
hatósági feladatot ellátó főosztályvezetőre a 62/A. § (2) és (3) bekezdését alkalmazni kell.”

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

19. §  A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 1.  mellékletében foglalt táblázat B:2–B:9. mezőjében 
a „Fejlesztéspolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Kormány európai uniós források felhasználásáért 
felelős tagja” szöveg lép.

10. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

20. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. § (1a) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően a központi költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések fejezetébe sorolt fejezeti 
kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályait a  Kormány rendeletben, a  jogszabály kiadását nem igénylő 
rendelkezéseket normatív határozatában állapítja meg.”

 (2) Az Áht. 28. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az (1) és (1a) bekezdés szerinti rendelet, szabályzat, normatív határozat – a költségvetési évre tekintet nélkül 
– tartalmazza az  adott fejezet valamennyi fejezeti kezelésű előirányzatára vonatkozó felhasználási szabályokat. 
A  rendeletben, szabályzatban, normatív határozatban a  fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási szabályait 
mindaddig szabályozni kell, amíg annak eredeti vagy módosított kiadási előirányzatai terhére kifizetés teljesíthető.”

21. § (1) Az Áht. 109. § (1) bekezdése a következő 41. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„41. az  európai uniós forrásból nyújtott támogatások tekintetében az  uniós támogatásrészek fogadására és 
kifizetésére szolgáló fizetési számlák rendjére, az  Európai Unióval és az  Európai Gazdasági Térség Európai Unión 
kívüli tagállamával történő, a  támogatások elszámolására és az  elszámolható költségek igazolására vonatkozó 
szabályokat.”

 (2) Az Áht. 109. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy – a költségvetési évre tekintet nélkül – rendeletben állapítsa meg a központi 
költségvetésről szóló törvény uniós fejlesztések fejezetébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával 
kapcsolatosan a támogatási igények benyújtásának, elbírálásának, a pályázatok lebonyolításának, a beszámolásnak, 
a visszakövetelésnek és a felhasználás ellenőrzésének szabályait, továbbá fejezeti kezelésű előirányzatonként
a) a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási célját,
b) azon személyek, szervezetek körét, amelyek számára a  fejezeti kezelésű előirányzat forrásaiból kifizetés vagy 
átcsoportosítás teljesíthető,
c) ha a fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja költségvetési támogatás,
ca) a  költségvetési támogatás pályázati úton vagy egyedi döntéssel történő biztosításának és rendelkezésre 
bocsátásának módját,
cb) a költségvetési támogatáshoz kapcsolódóan előleg folyósításának lehetőségét,
cc) a visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás esetén a visszafizetés határidejét,
cd) a kikötendő biztosítékokat, és
d) a kezelő szerv esetleges kijelölését, a lebonyolító szerv igénybevételének lehetőségét.”

 (3) Az Áht. 109. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a  Kormány tagja, hogy az  általa irányított fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok 
felhasználásának a  (2a)  bekezdés szerinti szabályait – a  költségvetési évre tekintet nélkül – az  államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg.”
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11. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

22. §  Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 134. § (1) bekezdés 14. pontja.

12. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát 
vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 
módosítása

23. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény (a  továbbiakban: Kttvá.) 1. alcíme 
a következő 19/E. §-sal egészül ki:
„19/E.  § (1) A  2013. december 31-én hatályos 11.  § hatálya alá tartozó kormánytisztviselő illetménykiegészítését 
a  11.  § szerinti szerv jogutód államigazgatási szervénél (e § alkalmazásában a  továbbiakban: jogutód 
államigazgatási szerv) 2014. június 30-ig a 2013. december 31-én hatályos 11. § szerint kell biztosítani.
(2) A 2013. december 31-én hatályos 11. § hatálya alá tartozó kormánytisztviselő illetménykiegészítését 2014. július 
1-jétől a jogutód államigazgatási szervnél irányadó szabályok szerint kell biztosítani.
(3) A  2013. december 31-én hatályos 11.  § hatálya alá tartozó kormánytisztviselő illetményen kívüli juttatásait  
2014. január 1-jétől a jogutód államigazgatási szervnél irányadó szabályok szerint kell biztosítani.
(4) A  2013. december 31-én hatályos 11.  § hatálya alá tartozó kormánytisztviselőnek 2014. január 15-ig írásban 
nyilatkoznia kell az  (1)–(3)  bekezdésben foglaltak tudomásul vételéről. Ha eddig az  időpontig nem nyilatkozik, 
illetve úgy nyilatkozik, hogy nem fogadja el az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat, a  jogutód államigazgatási szervvel 
fennálló kormányzati szolgálati jogviszonya 2014. március 31-ével törvény erejénél fogva megszűnik. A jogviszony 
megszűnéséről a kormánytisztviselőt írásban értesíteni kell.
(5) Ha a  kormánytisztviselő a  (4)  bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére nyitva álló határidőt elmulasztja,  
2014. január 31-ig igazolással élhet.
(6) A  (4)  bekezdés szerinti jogviszony megszűnés esetén a  jogutód államigazgatási szerv a  nyilatkozattétel 
napjával, illetve ha a kormánytisztviselő a (4) bekezdésben meghatározott időpontig nem nyilatkozik, 2014. január 
16-ától mentesítheti a  kormánytisztviselőt a  munkavégzési kötelezettség alól. A  kormánytisztviselőt jogviszonya 
megszűnéséig legalább egy hónapra mentesíteni kell a  munkavégzési kötelezettség alól. A  kormánytisztviselő 
a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés időtartamára illetményre jogosult. A Kttv. 85. § (2) és (3) bekezdésében 
meghatározott összeférhetetlenségi szabály nem alkalmazható a  munkavégzési kötelezettség alól mentesített 
kormánytisztviselővel szemben. A munkavégzés alól a kormánytisztviselőt a kívánságának megfelelően – legfeljebb 
két részletben – kell mentesíteni.”

24. §  Hatályát veszti a Kttvá. 11. §-a.

13. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása

25. §  A magyar nemzeti értékekről és a  hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 14.  § (2)  bekezdés h)  pontjában 
a „fejlesztéspolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Kormány európai uniós források felhasználásáért 
felelős tagja” szöveg lép.

14. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
2012. évi CLXVI. törvény módosítása

26. §  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI.  törvény 8.  § (2)  bekezdésében a „rendszerelemek” szövegrész helyébe a „rendszerelemek és a  hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv létfontosságú rendszerelemei” szöveg lép.
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15. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXVIII. törvény módosítása

27. §  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 26. § 
(2) bekezdésében a „2014.” szövegrész helyébe a „2015.” szöveg lép.

16. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. december 31-én lép hatályba.
 (2) Az 1. §–26. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

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

A Kormány 510/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt 
légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról 
szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatban egyes 
kormányrendeletek eltérő alkalmazásáról

A Kormány
a Magyarország Kormánya és a  Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a  Koszovó felett kijelölt légtérben egyes 
léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás 
kihirdetéséről szóló 2013.  évi CCXLVIII.  törvény 11.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 1.  § (3)–(5)  bekezdése, 1/A.  §-a, 2.  §  
(5)–(6) bekezdése, 3–4. §-a, 6–8/B. §-a a Koszovó felett kijelölt légtér (a  továbbiakban: KFOR szektor) tekintetében 
nem alkalmazandó.

2. §  A bajba jutott légijárművek megsegítését, valamint a  katasztrófák elleni védekezéssel és a  mentéssel összefüggő 
tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és 
a  mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e  tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 
267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.

3. § (1) A  léginavigációs szolgálatok akkor nyújthatók a  KFOR szektorban, ha a  szolgálatok nyújtója a  léginavigációs 
szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint a  482/2008/EK és  
a  691/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. október 17-ei 1035/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
I. melléklet 7. pontjával összhangban, eseményenként, legalább halálesetre, testi sérülésre és a vagyonban felmerült 
tényleges kárra kiterjedő, megfelelő felelősségbiztosítási fedezettel rendelkezik.

 (2) A  légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdése, 3.  § 
(1) bekezdése és (2) bekezdésének b) pontja, 5. § (2) bekezdése, és 6. §-a alkalmazandó a léginavigációs szolgálatok 
nyújtására a KFOR szektor tekintetében.

4. §  Ez a  rendelet a  Magyarország Kormánya és a  Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a  Koszovó felett 
kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló 
Végrehajtási Megállapodás hatálybalépésének időpontjában lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 511/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
a nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek 
kijelöléséről

A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 
4/A. § a)–c) pontjában,
a 7.  § tekintetében a  temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999.  évi XLIII.  törvény 41.  § (1)  bekezdés e), g), i) és j)  pontjában, 
valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:
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1. §  A közszolgáltatási szerződéssel rendelkező kéményseprő-ipari közszolgáltató (a  továbbiakban: közszolgáltató) 
a  honlapján folyamatosan közzéteszi – a  nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás tervezése céljából – 
a következő adatokat:
a) a közszolgáltató nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,
b) a közszolgáltatási szerződésben meghatározott ellátási területet,
c) a rendelkezésére álló eszközök jegyzékét.

2. § (1) A  Kormány az  egyes közszolgáltatások ellátásáról és az  ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013.  évi 
CXXXIV.  törvény (a  továbbiakban: Ekt.) 3/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott közérdekű szolgáltató kijelölésére 
vonatkozó hatósági eljárás lefolytatására a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a  továbbiakban: 
katasztrófavédelmi szerv) jelöli ki.

 (2) A  kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáért felelős települési önkormányzat (a  továbbiakban: ellátásért 
felelős önkormányzat) a  kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmeneti ellátását (a  továbbiakban: átmeneti ellátás) 
megelőzően a  településen működő közszolgáltató által átadott, az  átmeneti ellátáshoz kapcsolódó, a  közérdekű 
közszolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás lefolytatásához szükséges adatokat – a  személyes adatok 
kivételével – a katasztrófavédelmi szerv részére annak felhívására haladéktalanul átadja.

3. § (1) A  katasztrófavédelmi szerv az  átmeneti ellátásra elsődlegesen az  önkéntesen kötelezettséget vállaló, más 
településen működő közszolgáltatót jelöl ki, ha az megfelel az Ekt. 1. § (6) bekezdésében foglalt szempontoknak.

 (2) A  katasztrófavédelmi szerv a  közérdekű szolgáltató kijelölésekor az  átmeneti ellátás hatékonyságához, 
gyorsaságához, gazdaságosságához fűződő közérdek mérlegelése során figyelembe veszi az  átmeneti ellátással 
érintett és a  kijelölendő közérdekű közszolgáltató által – az  átmeneti ellátással egyidejűleg vagy azt közvetlenül 
megelőzően – ellátott település közötti földrajzi távolságot.

 (3) Ha nincs olyan más településen működő közszolgáltató, amely az  átmeneti ellátás végzését az  (1)  bekezdés 
szerint önkéntesen vállalná, és a  (2) bekezdésben meghatározott szempontok másként nem biztosíthatóak, akkor 
az  átmeneti ellátásra kijelölhető az  a  közszolgáltató, amely az  adott településen az  átmeneti ellátást megalapozó 
körülmény bekövetkezését megelőzően a kéményseprő-ipari közszolgáltatást biztosította.

 (4) Az átmeneti ellátásra kijelölő döntés tartalmazza:
a) a közérdekű közszolgáltató adatait (név, cím, statisztikai számjel),
b) az átmeneti ellátással érintett települések megnevezését, valamint
c) az átmeneti ellátás megkezdésének időpontját és az átmeneti ellátás időtartamát.

 (5) Az átmeneti ellátás kijelölése tárgyában hozott döntést közölni kell
a) a kijelölt közérdekű közszolgáltatóval,
b) az ellátásért felelős önkormányzattal,
c) az átmeneti ellátással érintett települési önkormányzattal és
d) az átmeneti ellátással érintett települések szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatallal.

 (6) Az  átmeneti ellátás során a  közszolgáltatási díj megállapításánál figyelembe kell venni a  kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10/A. §-ában foglaltakat.

4. § (1) Az  átmeneti ellátás során a  közszolgáltatási díjat az  ingatlan használója a  közérdekű közszolgáltató részére fizeti 
meg.

 (2) A  közérdekű közszolgáltató átmeneti ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt költségeit 
a központi költségvetés az ellátásért felelős önkormányzat útján téríti meg.

 (3) Az indokolt költségek megállapítása során az átmeneti ellátásért járó közszolgáltatási díjból meg nem térülő,
a) a  megnövekedett feladatellátáshoz szükséges, és jogszabályban sormunka esetére megállapított minimális 

szakmai létszámhoz kapcsolódó munkabér és
b) a megnövekedett ellátási területből adódó dologi kiadások
vehetők figyelembe.

 (4) A közérdekű közszolgáltató az átmeneti ellátás teljes idejére számított indokolt költségei iránti igényét az ellátásért 
felelős önkormányzathoz nyújtja be a közérdekű közszolgáltató kijelölését követő 10. napig.

 (5) Az  ellátásért felelős önkormányzat a  (4)  bekezdésben meghatározott igényt, annak ellenőrzését követően, 
véleményével ellátva 5 napon belül továbbítja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: 
MEKH) részére.
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 (6) A MEKH meghatározza és honlapján közzéteszi a  (4) bekezdés szerinti igény elbírálásához szükséges benyújtandó 
adatokat. A MEKH a benyújtott adatok valóságtartalmát ellenőrizheti.

 (7) A MEKH a (4) bekezdés szerinti igény beérkezését követő 20 napon belül
a) ellenőrzi annak indokoltságát és a (3) bekezdésnek való megfelelőségét,
b) megállapítja az egy hónapra eső indokolt költségösszeget és
c) az indokolt költségösszegről tájékoztatja a belügyminisztert.

5. §  A belügyminiszter a MEKH tájékoztatásának figyelembevételével megállapított összeget a közérdekű közszolgáltató 
kijelölése megszűnéséig vagy az  új közszolgáltatási szerződés alapján történő kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
megkezdéséig havonta folyósítja a közérdekű közszolgáltató részére az ellátásért felelős önkormányzat útján.

6. § (1) A  4.  § (2)  bekezdése szerinti költségvetési finanszírozás mértékét az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 
106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások 
javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 
2011.  december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a  továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) 5.  cikke 
szerint kell megállapítani.

 (2) Ha a közérdekű közszolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget 
meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni.

 (3) A  közérdekű közszolgáltató a  támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből 
az (1) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

7. §  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, 
valamint az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 33.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 6. §, a 14. §, a 20. § és a 32. § 2015. január 1-jén lép hatályba.”

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. december 31-én lép hatályba.
 (2) Az 1–6. § és a 9. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

9. § (1) Ez  a  rendelet az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában 
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya 
alá tartozó támogatást tartalmaz.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről  
és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a), d) 
és g) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában
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kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosítása, kijelölése és védelme

1. § (1) A rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei, létesítményei (a továbbiakban együtt: létfontosságú rendszerelem) 
meghatározása során ágazati kijelölő hatóságként
a) az  Alkotmányvédelmi Hivatal, a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és szervei, 

a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a  Nemzeti Védelmi Szolgálat, az  Országos Rendőr-főkapitányság és 
szervei, a  Terrorelhárítási Központ vonatkozásában első fokon a  hivatásos katasztrófavédelmi szervnek 
a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvényben meghatározott üzemeltető telephelye szerinti területi szerve, másodfokon a  hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv központi szerve,

b) a  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és szervei vonatkozásában első fokon 
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek a létfontosságú rendszerek és létesítmények 
azonosításról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvényben meghatározott üzemeltető 
telephelye szerinti területi szerve, másodfokon az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 
központi szerve

jár el.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a kijelölő hatóság dönt abban a szakkérdésben, hogy a létfontosságú rendszerek 

és létesítmények azonosításról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 
65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletben (a  továbbiakban: Vhr.) meghatározott horizontális kritériumok teljesülésének 
a lehetősége fennáll-e. Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a Vhr. szerinti szakhatóság megkeresésének nincsen helye.

 (3) A  létfontosságú rendszerelem meghatározása során ágazati javaslattevő hatóságként jár el a  Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, az  Országos 
Rendőr-főkapitányság azon rendvédelmi rendszer, létesítmény vonatkozásában, melynek üzemeltetőjét irányítja, 
felügyeli.

 (4) A  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az  Alkotmányvédelmi Hivatal, a  Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága és szervei, a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a  Nemzeti Védelmi Szolgálat, 
az Országos Rendőr-főkapitányság és szervei, valamint a Terrorelhárítási Központ vonatkozásában nem gyakorolja 
a Vhr. 3. §-a szerinti javaslattételi hatáskörét.

 (5) Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási 
Központ létfontosságú rendszerelemei meghatározása során, e  szervek tekintetében a  kijelölő hatóság kizárólag 
az üzemeltetői azonosítási jelentés tartalma, valamint a 2. § szerinti ágazati kritériumok és a Vhr. szerinti horizontális 
kritériumok alapján dönt a kijelölésről.

2. §  Nemzeti létfontosságú rendszerelemnek jelölhető ki az a rendvédelmi rendszer, létesítmény:
a) amelynek kiesése esetén az  érintett rendvédelmi szerv az  Alaptörvényben, valamint az  adott rendvédelmi 

szerv jogállásáról szóló törvényben meghatározott feladatai (a  továbbiakban: alapfeladat) közül legalább 
kettőt nem tud ellátni, és a rendszer, létesítmény 12 órán belül nem helyettesíthető,

b) amely az  érintett rendvédelmi szerv legalább kettő alapfeladata ellátásában részt vevő szervezeti egység 
működését biztosítja, és kiesése 48 órán belül sem pótolható, vagy

c) amely az  érintett rendvédelmi szerv alapfeladatának ellátását biztosító informatikai és infokommunikációs 
rendszerek működését garantálja, és kiesése 8 órán belül sem pótolható.

3. §  A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és szervei létfontosságú rendszerei 
vonatkozásában a  létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításról, kijelöléséről és védelméről szóló 
2012.  évi CLXVI. törvény 8.  §-a szerinti ellenőrzést koordináló szerv a  katasztrófák elleni védekezésért felelős 
miniszter, aki az általa kijelölt, ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység közreműködésével látja el a feladatot. 

4. §  A létfontosságú rendszerelem üzemeltetője által foglalkoztatott biztonsági összekötő személynek a  Vhr.-ben 
foglaltak mellett felsőfokú szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie.
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2. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló  
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
14/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Kormány a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet 
(a továbbiakban: üzlet) 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához szükséges engedély iránti kérelem elbírálására irányuló 
hatósági eljárásban – a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6.  § (8)  bekezdésében meghatározott 
szakkérdésben –
a) az első fokú hatósági eljárás során az üzlet működési helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, valamint
b) a másodfokú hatósági eljárás során az üzlet működési helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságot
szakhatóságként jelöli ki.”.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–4. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 32. § és az 1. melléklet tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 
2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya kiterjed
a) a  gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátást és utógondozói ellátást biztosító 

nevelőszülőre, speciális nevelőszülőre és különleges nevelőszülőre,
b) az átmeneti gondozás keretében teljes körű ellátást biztosító helyettes szülőre [az a) és a b) pontban foglaltak 

a továbbiakban együtt: befogadó szülő],
c) a  nevelőszülői hálózatot működtető állami, egyházi és nem állami szervre, gyermekotthonra, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatra, és
d) a  helyettes szülői hálózatot vagy az  önálló helyettes szülői ellátást működtető gyermekjóléti szolgálatra, 

települési önkormányzatra, egyházi és nem állami szervre [a c) és a  d)  pontban foglaltak a  továbbiakban 
együtt: működtető].

2. A befogadó szülőkre vonatkozó közös szabályok

2. § (1) A  működtető írásban tájékoztatást nyújt a  befogadó szülőnek jelentkező személy részére a  nevelőszülői 
foglalkoztatási jogviszony és a  helyettes szülői jogviszony (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban együtt: 
jogviszony) létesítésének feltételeiről és a feladatellátásra való alkalmasság vizsgálatának folyamatáról.

 (2) A működtető a jogviszony létesítését megelőzően vizsgálja a befogadó szülőnek jelentkező személy feladatellátásra 
való alkalmasságát. Az alkalmasság vizsgálata kiterjed a pszichológiai alkalmasság vizsgálatára is.
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 (3) A  működtető környezettanulmányt készít annak megállapítása érdekében, hogy a  befogadó szülőnek jelentkező 
személy körülményei alkalmasak-e a gyermek fogadására.

 (4) A  befogadó szülőnek jelentkező személy háziorvosi véleménnyel igazolja a  működtető felé, hogy a  vele egy 
háztartásban élő személy egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermeket.

3. §  A működtető a befogadó szülő feladatellátásának segítése érdekében szervezi, illetve biztosítja a befogadó szülőnek 
a  személyes gondoskodást végző személyek továbbképzését szabályozó miniszteri rendeletben meghatározott 
továbbképzését, valamint a nevelőszülő 15. § szerinti működtetői továbbképzését.

4. § (1) A működtető a tárgyhónapra esedékes nevelési díjat és külön ellátmányt a tárgyhónap tizenötödik napjáig folyósítja 
a befogadó szülőnek.

 (2) A befogadó szülőnek akkor is jár a nevelési díj és a külön ellátmány, ha a gyermek – nevelőszülő esetén ideértve 
a fiatal felnőttet is – munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít és önálló keresettel rendelkezik.

 (3) A működtető szükség esetén segítséget nyújt a befogadó szülőnek a nevelési díjjal, a külön ellátmánnyal és a családi 
pótlékkal való gazdálkodáshoz.

 (4) A  működtető és a  befogadó szülő megállapodhatnak a  befogadó szülő nem rendszeres, indokolt és igazolt 
költségeinek a megtérítésében, különösen akkor, ha a gyermek egészséges fejlődéséhez nagy összegű gyógyászati 
segédeszköz beszerzése szükséges, vagy a  gyermek személyiségfejlődését és egészségét jelentősen elősegítő 
kezelésen, foglalkozáson való részvétel és az ehhez szükséges eszközök beszerzése válik indokolttá.

 (5) Ha feltehető, hogy a befogadó szülő a gyermek, fiatal felnőtt ellátására járó juttatásokat nem erre a célra használja 
fel, a működtető az erről való tudomásszerzést követő hónap első napjától tételes elszámolást ír elő, feltéve, hogy 
súlyosabb intézkedés megtétele nem indokolt. Ha a  befogadó szülő a  tételes elszámolásnak az  előírt határidőn 
belül nem tesz eleget, a  működtető a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt vagy a  helyettes szülői jogviszonyt 
felmondhatja.

3. A nevelőszülőre, a speciális nevelőszülőre és a különleges nevelőszülőre vonatkozó közös szabályok

5. §  Ezen alcím alkalmazása során nevelőszülő alatt a különleges és a speciális nevelőszülőt is érteni kell.

6. § (1) A működtető a nevelőszülő alkalmasságát a jogviszony létesítését követően a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 48/A. § (7) bekezdésében meghatározott szakmai 
programban foglalt módon háromévente rendszeresen felülvizsgálja. A működtető a nevelőszülő alkalmasságának 
rendszeres felülvizsgálata mellett szükség esetén rendkívüli felülvizsgálatot végez.

 (2) A  nevelőszülő alkalmasságának rendkívüli felülvizsgálatát kezdeményezi a  működtetőnél a  nevelőszülői 
tanácsadó, a  gyermekvédelmi gyám, a  megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetője, a  területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője és a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban: gyámhivatal), ha 
ezt
a) a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett feltételek megváltozása,
b) a nevelőszülő élethelyzetének megváltozása,
c) a nevelőszülő egészségi állapotának, személyiségállapotának romlása, vagy
d) a nevelőszülő magatartása, így különösen a Gyvt. 66/D. § (8) bekezdésében meghatározott magatartás
szükségessé teszi.

 (3) A  működtető a  feladatellátásra való alkalmasságról vagy arról, hogy nem javasolja nevelőszülői tevékenység 
végzését, írásban tájékoztatja a nevelőszülőt és a 2. § (2) bekezdésében foglalt esetben a nevelőszülőnek jelentkező 
személyt.

 (4) Ha a működtető a nevelőszülő alkalmasságának hiányát észleli, a nevelőszülőt orvosi, pszichológiai vizsgálaton való 
részvételre kötelezheti.

 (5) Ha a  működtető arról tájékoztatja a  nevelőszülőnek jelentkező személyt vagy a  nevelőszülőt, hogy pszichológiai 
szempontból nem tartja alkalmasnak a  nevelőszülői feladat ellátására, a  nevelőszülő a  Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézetnél kérelmezheti pszichológiai alkalmasságának ismételt vizsgálatát. A  pszichológiai 
alkalmasság ismételt vizsgálatának költségei a nevelőszülőt terhelik.

 (6) A  pszichológiai alkalmasság ismételt vizsgálatát a  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet felkérésére két, 
az  Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék „Gyermekek, illetve a  gyámhatósági eljárásban érintett 
személyek személyiségvizsgálata” szakterületére felvett pszichológus szakértő végzi. A  működtető a  pszichológus 
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szakértők írásbeli véleményének figyelembevételével ismételten dönt az  alkalmasságról, amelynek eredményéről 
írásban értesíti a nevelőszülőnek jelentkező személyt vagy a nevelőszülőt.

7. §  A nevelőszülőnek jelentkező személy vagy a  nevelőszülő kérheti az  Országos Képzési Jegyzékben szereplő 
nevelőszülő szakképzést szervező képzőintézménytől felsőfokú végzettségének, felsőfokú szakképzésben szerzett 
szakképzettségének és előzetes munkatapasztalatának a  nevelőszülő szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei 
teljesítésébe való beszámítását.

8. § (1) Határozott idejű nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételesen létesíthető a nevelőszülő beleegyezésével,
a) helyettesítés céljából, ha a  helyettesítendő nevelőszülőt előreláthatólag legalább egy hónap időtartamra 

helyettesíteni kell, továbbá
b) egyéb méltányolható okból, így különösen akkor, amikor a  9.  § (1)  bekezdése szerint hozzátartozó látja el 

a nevelőszülői feladatokat,
feltéve, hogy a gyermek érdekét nem sérti a határozott idejű nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítése.

 (2) Az  érintett gyermek, fiatal felnőtt gondozási helye megváltoztatása szükségességének vizsgálatát kell kérni 
a gyámhivataltól, ha a nevelőszülő
a) helyettesítésére a saját háztartásában három hónapot meghaladóan kerül sor,
b) helyettesítésére nem a saját háztartásában tizenöt napot meghaladóan kerül sor, vagy
c) helyettesítése a gyermek számára óvoda- vagy iskolaváltással jár.

9. § (1) A  Gyvt. 54.  § (1)  bekezdés d) és f )  pontjában meghatározott, a  nevelőszülő és a  nevelt gyermek közötti 
korkülönbségre, valamint a  képesítésre vonatkozó rendelkezésektől a  gyermek érdekében kivételesen akkor 
indokolt eltérni, ha a gyermeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozói között van olyan 
személy, aki a gyermek nevelését vállalná, hozzá a gyermek kötődik, de a hozzátartozó a saját családja és a gyermek 
anyagi veszélyeztetése nélkül csak nevelőszülőként tudja vállalni a gyermek nevelését.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti nevelőszülő nem kizárólag a  saját hozzátartozójának minősülő gyermek nevelését 
vállalja, a  nem hozzátartozónak minősülő gyermek tekintetében a  korkülönbségre és a  képesítési előírásra 
vonatkozó rendelkezésektől nem lehet eltérni.

10. § (1) Ha a nevelőszülő az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt és annak átmeneti gondozásban lévő gyermeke 
számára együttesen biztosít ellátást, a nevelőszülő működtetője nem változik meg.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  nevelőszülő tevékenységére a  helyettes szülői jogviszonyra vonatkozó 
rendelkezéseket alkalmazni kell, azzal, hogy a gyermekjóléti szolgálat feladatait a nevelőszülői hálózat működtetője, 
a helyettes szülői tanácsadó feladatait a nevelőszülői tanácsadó látja el.

11. § (1) A  működtető és a  nevelőszülő között a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony általános kérdéseit rendező,  
a Gyvt. 66/B. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodás tartalmazza
a) a nevelőszülő

aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) adóazonosító jelét,
ac) társadalombiztosítási azonosító jelét,
ad) lakcímét vagy annak az  ingatlannak a  címét, ahol a  nevelőszülői tevékenységet végzi, ha az  nem 

egyezik meg a lakcímével,
ae) iskolai végzettségét,
af ) saját háztartásában élő gyermeke – ideértve a nagykorúvá vált gyermekét is – nevét és születésének 

időpontját,
ag) házastársának vagy élettársának nevét és születésének időpontját,

b) a nevelőszülő képesítése tekintetében
ba) a  nevelőszülő szakképesítés megszerzéséről szóló oklevél számát és keltét, valamint az  oklevél 

kiállítójának nevét, címét,
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bb) – a ba) alpontban meghatározott oklevél hiányában – a nevelőszülő szakképesítés első modulzáró 
vizsgájának eredményes letételéről szóló igazolás számát, keltét, az igazolást kiállító szerv nevét és 
címét, vagy

bc) – a  ba) és a  bb)  alpontban meghatározott oklevél vagy igazolás hiányában – a  helyettes szülők, 
a  nevelőszülők, a  családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, 
valamint az  örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V.  20.) 
ESZCSM rendelet 2013. december 31-én hatályos 8.  § (4)  bekezdése alapján a  nevelőszülői 
tanfolyam sikeres elvégzéséről kiadott tanúsítvány számát és keltét, valamint a  tanúsítvány 
kiállítójának nevét, címét vagy a  szakképesítés megszerzése alóli felmentés tényét a  felmentés 
alapjául szolgáló ok megjelölésével,

c) a nevelőszülői hálózat fenntartójának nevét és címét,
d) a működtető nevét és címét,
e) a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony határozatlan vagy határozott időtartamát, a  határozott idejű 

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kezdő és záró napját,
f ) a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnésének, megszüntetésének eseteiről szóló tájékoztatást,
g) a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony alapján járó díjazásról szóló általános tájékoztatást,
h) a nevelőszülőt a nevelőszülői díjazás keretében megillető alapdíj havi és napi összegét,
i) azt a  bankszámlaszámot, ahova a  nevelőszülő a  foglalkoztatási jogviszonya alapján járó díjazását kéri 

folyósítani,
j) a  gyermek, fiatal felnőtt ellátására a  nevelőszülőt megillető nevelési díjról, külön ellátmányról és családi 

pótlékról szóló általános tájékoztatást,
k) azt a bankszámlaszámot vagy azt a postai címet, ahova a nevelőszülő a nevelési díjat, a külön ellátmányt és 

a családi pótlékot kéri folyósítani,
l) a nevelőszülő helyettesítésének és segítésének módját, eseteit,
m) azt, hogy a nevelőszülő speciális vagy különleges nevelőszülő, valamint azt a tényt, hogy a nevelőszülő a 9. § 

(1) bekezdése alapján kizárólag hozzátartozója tekintetében lát el nevelőszülői feladatokat,
n) a nevelőszülő és a működtető megállapodását arról, hogy

na) a nevelőszülőnél – saját gyermekeit is beszámítva – hány gyermek, fiatal felnőtt helyezhető el, és
nb) a nevelőszülő fogad-e ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, speciális szükségletű gyermeket, 

tartósan beteg, fogyatékos gyermeket, három év alatti gyermeket vagy kettős szükségletű 
gyermeket, és ha igen, hány ilyen szükségletű gyermek helyezhető el a  22.  § (1)  bekezdésében 
foglaltak vizsgálata alapján a nevelőszülőnél,

o) indokolt esetben a  működtető hozzájárulását ahhoz, hogy a  nevelőszülő helyettes szülői feladatokat is 
elláthat,

p) indokolt esetben a  működtető hozzájárulását ahhoz, hogy a  nevelőszülő a  Gyvt. 66/B.  § (4) és 
(5)  bekezdésében, valamint a  Gyvt. 163.  § (10) és (11)  bekezdésében foglaltak szerint keresőtevékenységet 
folytathat,

q) a nevelőszülő és a működtető kapcsolattartásának módját,
r) a nevelőszülő feladatait,
s) a nevelőszülővel szemben a tevékenysége ellátásával kapcsolatban támasztott elvárásokat,
t) a nevelőszülő képzési, továbbképzési kötelezettségét, a képzési kötelezettség teljesítésének határidejét, és
u) a nevelőszülő, a nevelőszülő házastársa vagy élettársa és a működtető képviselőjének az aláírását.

 (2) Az (1) bekezdés h) pontja szerinti napi összeget a havi összeg harminc nappal való elosztásával kell megállapítani.
 (3) Az  (1)  bekezdés k)  pontja szerinti bankszámlán kizárólag a  gyermek ellátására szolgáló nevelési díjat, külön 

ellátmányt és családi pótlékot lehet fogadni.
 (4) Ha az  (1) bekezdésben meghatározott adatokban, tényekben változás következik be, a működtető az azokról való 

tudomásszerzést követő tizenöt napon belül módosítási záradékkal látja el a keretmegállapodást vagy gondoskodik 
az  új keretmegállapodás elkészítéséről. A  módosítási záradékban a  keretmegállapodás módosuló pontjait kell 
feltüntetni. A módosítási záradékot a nevelőszülő és a működtető képviselője aláírja.

 (5) A  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a  működtető haladéktalanul 
megszüntetési záradékkal látja el a keretmegállapodást. A záradékban fel kell tüntetni a nevelőszülőt a nevelőszülői 
díjazás keretében megillető alapdíj folyósítása megszüntetésének időpontját. A  megszüntetési záradékot 
a nevelőszülő és a működtető képviselője aláírja.
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12. § (1) Az adott gyermek, fiatal felnőtt befogadásáról szóló, a Gyvt. 66/B. § (1) bekezdése szerinti kiegészítő megállapodás 
tartalmazza
a) a nevelőszülő gondozásába ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe 

vett gyermek és a nevelőszülőnél utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt
aa) Gyvt. 5. § t) pontja szerinti személyazonosító adatait,
ab) a  gyámhatóságok, a  területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a  gyermekjóléti szolgálatok és 

a  személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott, a  „Gyermekeink 
védelmében” elnevezésű adatlaprendszerben alkalmazott törzsszámát,

ac) társadalombiztosítási azonosító jelét és
ad) adóazonosító jelét,

b) az  ideiglenes hatályú elhelyezésről, a  nevelésbe vételről, a  gondozási hely meghatározásáról és 
az utógondozói ellátás elrendeléséről szóló hatósági döntés számát, keltét, jogerőre emelkedésének tényét 
és időpontját, valamint a döntést hozó hatóság megnevezését,

c) a  gyermeknek járó teljes körű ellátás és a  fiatal felnőttnek járó szükség szerinti ellátás biztosítására való 
felhívást, valamint az ellátás biztosításának kezdő időpontját a hatósági döntés alapján,

d) a gyermek ellátási szükségletének megjelölését,
e) a gyermek gyermekvédelmi gyámjának nevét, elérhetőségét,
f ) a gyermek, fiatal felnőtt ellátására szolgáló nevelési díj és külön ellátmány havi, napi összegét,
g) a  nevelőszülőt a  nevelőszülői díjazás keretében az  adott gyermekre, fiatal felnőttre tekintettel megillető 

kiegészítő díj és többletdíj havi és napi összegét, valamint
h) a nevelőszülő és a működtető képviselőjének aláírását.

 (2) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokban, tényekben változás következik be, a  működtető a  változást 
előidéző hatósági vagy fenntartói döntés általa történő kézhezvételét vagy a  működtetői döntés megszületését 
követő tizenöt napon belül gondoskodik az új kiegészítő megállapodás elkészítéséről.

 (3) Ha az  új kiegészítő megállapodás megkötésére a  gyermek, fiatal felnőtt után járó juttatások vagy a  nevelőszülői 
díjazás összegének megváltozása miatt került sor, a működtető a változás napjával megállapítja az új összeget és azt 
a juttatás, nevelőszülői díjazás következő havi esedékes kifizetésekor kezdi el folyósítani a nevelőszülő részére.

 (4) Az  (1)  bekezdés f ) és g)  pontja szerinti napi összeget a  havi összeg harminc nappal való elosztásával kell 
megállapítani.

 (5) Ha a  gyámhivatal határozata alapján a  gyermek, fiatal felnőtt kikerül a  nevelőszülő gondozásából, a  működtető 
a  határozat kézhezvételét követően haladéktalanul megszüntetési záradékkal látja el a  kiegészítő megállapodást. 
A  záradék tartalmazza a  gyermek, fiatal felnőtt nevelőszülőnél töltött utolsó teljes napjának időpontját és 
a nevelőszülő tájékoztatását a 19. § (2) bekezdésében foglaltakról.

 (6) A megszüntetési záradékot a működtető és a nevelőszülő aláírásával látja el.

13. §  A működtető tájékoztatja a nevelőszülőt a nevelőszülőnél elhelyezett gyermekkel kapcsolatban rendelkezésére álló 
adatokról, így különösen a gyermek egészségi állapotára, korábbi betegségeire és az egyéb orvosi beavatkozásokra 
vonatkozó adatokról. Ha a  nevelőszülőnek a  gyermek megfelelő gondozása érdekében további információkra, 
adatokra van szüksége, a működtető – indokolt esetben a gyermekvédelmi gyám bevonásával – gondoskodik azok 
beszerzéséről.

14. §  A nevelőszülő tájékoztatja a működtetőt és a gyermekvédelmi gyámot
a) a bekövetkezésük időpontjától számított öt napon belül a gyermek óvodai nevelésben, fejlesztő nevelésben 

történő részvételének, valamint a  gyermek és a  fiatal felnőtt fejlesztő nevelés-oktatásban történő 
részvételének és iskolai tanulmányainak megkezdéséről, befejezéséről vagy megszakításáról,

b) a bekövetkezése időpontjától számított öt napon belül arról, ha a gyermek és a fiatal felnőtt munkavégzésre 
irányuló jogviszonyt létesít, továbbá a  fiatal felnőtt hozzájárulása esetén tájékoztatja a  működtetőt a  fiatal 
felnőtt keresetéről,

c) azonnal a  gyermekkel és a  fiatal felnőttel kapcsolatos rendkívüli eseményről, így különösen az  egészségi 
állapotában bekövetkezett jelentős változásról, iskolai, munkahelyi fegyelmi ügyéről és szabálysértési, 
büntetőjogi felelősségre vonás alapját képező cselekményéről, függetlenül a  szabálysértési vagy 
a büntetőeljárás megindulásától,
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d) azonnal a gyermeknek a nevelőszülőtől történő huszonnégy órát meghaladó engedély nélküli eltávozásáról, 
és

e) azonnal a  saját életkörülményeiben bekövetkezett vagy várható lényeges változásról, valamint olyan 
tényről, mely lényeges változást eredményezhet az  általa nevelt gyermek életében, így különösen  
a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok bekövetkeztéről, a nevelőszülő családi állapotának 
megváltozásáról, a  családstruktúrában történt változásról, a  nevelőszülői tevékenysége mellett folytatott 
keresőtevékenysége megszűnéséről, anyagi helyzetében bekövetkezett rendkívül kedvezőtlen változásról, 
lakóhely megváltoztatásának szándékáról, harminc napnál hosszabb időre történő külföldre utazás 
szándékáról, egészségi állapotában beálló olyan romlásról, melynek következtében a  későbbiekben 
feltételezhetően hosszabb ideig nem lesz képes ellátni a gyermeket.

15. § (1) A  működtető a  nevelőszülő számára a  személyes gondoskodást végző személyek továbbképzését szabályozó 
miniszteri rendeletben meghatározott továbbképzésen felül évente legalább hatórás, legfeljebb tizenkét órás 
továbbképzést tart (a továbbiakban: működtetői továbbképzés).

 (2) A  nevelőszülő a  működtetői továbbképzésen köteles részt venni. A  működtetői továbbképzéssel összefüggésben 
felmerülő költségek – az utazási költség kivételével – a működtetőt terhelik.

 (3) A működtetői továbbképzés időpontjáról a működtető legalább harminc nappal korábban értesíti a nevelőszülőt.

16. § (1) Ha a  működtető a  Gyvt. 66/D.  § (8)  bekezdése alapján kezdeményezi a  gyermek gondozási helyének 
megváltoztatását a gyámhivatalnál, egyidejűleg tájékoztatja a nevelőszülőt és a gyermekvédelmi gyámot, hogy erre 
a Gyvt. 66/D. § (8) bekezdésében felsorolt mely ok alapján kerül sor.

 (2) Ha a  gyermekvédelmi gyám a  gyermeket súlyos veszélyeztetettsége miatt a  nevelőszülőtől másik, biztonságos 
gondozási helyre viszi, és kezdeményezi a gyermek gondozási helyének azonnali hatállyal történő megváltoztatását, 
erről a nevelőszülő működtetőjét egyidejűleg tájékoztatja.

 (3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti esetben a nevelőszülő a gyermek új gondozási helyét kijelölő gyámhivatali határozat 
meghozataláig a gyermekkel nem érintkezhet.

17. §  A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony Gyvt. 66/D. § (6) bekezdése szerinti felmondását megalapozza különösen, 
ha a nevelőszülő
a) a működtető engedélye nélkül másik működtetővel is megállapodást köt,
b) az  együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, így különösen nem tájékoztatja a  működtetőt 

a 14. §-ban foglaltakról,
c) magatartásával ellehetetleníti a működtetővel történő együttműködést, vagy
d) előzetes bejelentés vagy a  gyámhivatal engedélye nélkül harminc napnál hosszabb időre külföldre távozik 

anélkül, hogy ott szokásos tartózkodási helyet létesítene.

18. § (1) A  működtető – a  nevelőszülő véleményének kikérésével – negyedévente, minden év április 15-éig, július 15-éig, 
október 15-éig és a  következő év január 15-éig a  Gyvt. 66/F.  §-ában meghatározott kereteken belül megállapítja 
a  nevelőszülőt az  adott időszakra megillető szabadság mértékét és arról írásban tájékoztatja a  nevelőszülőt. Ha 
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítésére az adott negyedéven belül került sor, a működtető a töredék 
időre járó szabadság mértékéről a következő negyedéves tájékoztatással együtt tájékoztatja a nevelőszülőt.

 (2) A nevelőszülő írásban kérheti a működtetőtől szabadságának a Gyvt. 66/F. § (4) bekezdése alapján történő naptári 
éven belüli összevonását. A szabadság összevont kiadásáról a működtető 15 napon belül írásban dönt. A működtető 
akkor tagadhatja meg a szabadság összevont kiadását, ha a nevelőszülő helyettesítése nem oldható meg.

 (3) A működtetőnek a szabadságról a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 134. § (1) bekezdés c) pontja 
szerint vezetett nyilvántartása negyedévenkénti bontásban tartalmazza
a) a nevelőszülőnek megállapított szabadságnapok számát,
b) a nevelőszülő által kivett szabadságnapok számát, és
c) a szabadság naptári éven belüli összevonásának tényét.

 (4) A  működtető a  (3)  bekezdés szerinti nyilvántartást minden év december 31-én lezárja és az  adott évre vezetett 
szabadság-nyilvántartás adatait a  lezárást követő öt évig megőrzi. Ezt követően a  működtető a  nyilvántartásból 
haladéktalanul törli az érintett adatokat.

 (5) A  (3)  bekezdés szerinti nyilvántartás adatait a  nevelőszülő, valamint a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyból 
származó jogokkal és kötelezettségekkel összefüggésben keletkezett jogvitában eljáró szerv ismerheti meg.



88744	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	221.	szám	

19. § (1) Az egyéb feltételek fennállása esetén a nevelőszülőt attól az időponttól illeti meg a nevelési díj és a külön ellátmány, 
továbbá a nevelőszülői tevékenység díjazása keretében az alapdíj, a kiegészítő díj és a többletdíj, amelytől kezdve 
a  gyámhivatal a  határozatában a  gyermek gondozási helyeként a  nevelőszülő háztartását határozta meg vagy 
elrendelte a  fiatal felnőtt utógondozói ellátását. Ha a  határozatban időpont meghatározására nem került sor, 
a határozat keltének időpontja az irányadó.

 (2) Az  egyéb feltételek fennállása esetén a  nevelési díj és a  külön ellátmány, továbbá a  kiegészítő díj és a  többletdíj 
a nevelőszülőt arra a napra illeti meg utoljára, amikor a gyermek, fiatal felnőtt teljes napot a gondozásában töltött.

 (3) A működtető az adott gyermek, fiatal felnőtt után járó nevelési díjat és a külön ellátmányt első alkalommal – a 4. § 
(1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően – a  gyermek, fiatal felnőtt nevelőszülőnél történő elhelyezését követően 
haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül folyósítja.

 (4) Ha a  nevelőszülő gondozásából az  összes gyermek, fiatal felnőtt kikerült, az  egyéb feltételek fennállása esetén 
a működtető az alapdíjat a nevelőszülő gondozásából utoljára kikerült gyermek, fiatal felnőtt nevelőszülőnél töltött 
utolsó teljes napjától számított három hónapig folyósítja a nevelőszülőnek.

 (5) A  Gyvt. 56.  § (2)  bekezdésében foglalt magasabb összegű nevelési díjat a  működtető először a  gyermek ellátási 
szükségletének megváltozását követő hónapban folyósítja a nevelőszülőnek a gyámhivatali határozatban megjelölt 
időpontra vagy – ha a  határozatban időpont meghatározására nem került sor – a  határozat keltére visszamenő 
hatállyal.

 (6) Ha a  Gyvt. 66/D.  § (7)  bekezdés a)–d)  pontja alapján a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony azonnali hatályú 
felmondásának van helye, és emiatt a  gyermek kikerült a  nevelőszülő háztartásából, a  gondozás tényleges 
megszűnését követő naptól a nevelőszülőt az érintett gyermekre tekintettel díjazás nem illeti meg.

20. §  Ha a  kollégiumban, diákotthonban biztosított ellátásért térítési díjat kell fizetni, azt a  nevelőszülő fizeti meg. 
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díját a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az  igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltak szerint kell megfizetni.

4. A speciális nevelőszülőre és a különleges nevelőszülőre vonatkozó külön szabályok

21. §  A különleges nevelőszülő által nevelt gyermekek közül – saját gyermekeit is beszámítva – legfeljebb három gyermek 
lehet életkora alapján különleges ellátást igénylő gyermek.

22. § (1) Annak megállapítása érdekében, hogy a  nevelőszülő alkalmas-e speciális, különleges vagy kettős szükségletű 
gyermek ellátására, a működtető megvizsgálja
a) a nevelőszülő motivációját, alkalmasságát, ideértve a pszichológiai alkalmasságát is,
b) a nevelés személyi és tárgyi feltételeit, és
c) a nevelőszülő tevékenysége ellátásának helyén a gyermek számára elérhető szolgáltatásokat, ezen belül

ca) a  súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, vagy pszichoaktív szert használó gyermek 
egészségügyi és mentálhigiénés ellátásához, oktatásához, képzéséhez való hozzájutás lehetőségét, 
feltételeit,

cb) a tartósan beteg, a fogyatékos gyermek egészségügyi ellátásához, fejlesztéséhez, habilitációjához és 
rehabilitációjához, oktatásához, képzéséhez való hozzájutás lehetőségét, feltételeit, és

cc) a három év alatti gyermek egészségügyi ellátásához és fejlesztéséhez való hozzájutás lehetőségét, 
feltételeit.

 (2) A  működtető a  nevelőszülővel kötött keretmegállapodásban rögzíti, hogy a  nevelőszülő speciális, különleges 
nevelőszülő, feltéve, hogy
a) a nevelőszülő vállalja speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermek ellátását, valamint
b) a működtető az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata alapján meggyőződik arról, hogy a nevelőszülő alkalmas 

a speciális vagy különleges nevelőszülői feladatok ellátására és a feladat ellátásához a feltételek biztosítottak.
 (3) A  működtető a  gondozási helyre vonatkozó javaslat kialakítása érdekében tájékoztatja a  területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatot arról, hogy a  nevelőszülő az  (1)  bekezdés c)  pontja alapján milyen ellátási szükségletű gyermek 
fogadására alkalmas.
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5. A helyettes szülői jogviszony

23. § (1) A gyermek átmeneti gondozását ellátó helyettes szülőt a kiskorú törvényes képviselőjének kérelmére a működtető 
jelöli ki. A működtető a helyettes szülővel kötött megállapodásról értesíti a gyermekjóléti szolgálatot.

 (2) A kijelölés során a működtető a Gyvt. 66/J. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl figyelembe veszi a törvényes 
képviselőnek a  helyettes szülő személyére vonatkozó kérelmét, a  helyettes szülő által a  Gyvt. 49.  § (3)  bekezdése 
alapján gondozható gyermekek számát, valamint a  helyettesítő védelem során a  gyermeket a  Gyvt. 7.  § 
(3) bekezdése alapján megillető jogokat.

 (3) A kijelölés során törekedni kell arra, hogy a gyermek átmeneti gondozása lehetőség szerint óvoda- és iskolaváltás 
nélkül történjen.

24. §  A működtető tájékoztatja a  helyettes szülőt a  helyettes szülő gondozásában lévő gyermekkel kapcsolatban 
rendelkezésére álló adatokról, így különösen a  gyermek egészségi állapotára, korábbi betegségeire és az  egyéb 
orvosi beavatkozásokra vonatkozó adatokról. Ha a helyettes szülőnek a gyermek megfelelő gondozása érdekében 
további információkra, adatokra van szüksége, a gyermekjóléti szolgálaton keresztül felvilágosítást kér az átmeneti 
gondozásban lévő gyermek szülőjétől.

25. §  A helyettes szülő tájékoztatja a működtetőt
a) a bekövetkezésük időpontjától számított öt napon belül a gyermek óvodai nevelésben, fejlesztő nevelésben, 

fejlesztő nevelés-oktatásban történő részvételének és iskolai tanulmányainak megkezdéséről, befejezéséről 
vagy megszakításáról,

b) azonnal a  gyermekkel kapcsolatos rendkívüli eseményről, így különösen az  egészségi állapotában 
bekövetkezett jelentős változásról, iskolai, munkahelyi fegyelmi ügyéről, valamint szabálysértési, büntetőjogi 
felelősségre vonás alapját képező cselekményéről, függetlenül a  szabálysértési vagy a  büntetőeljárás 
megindulásától,

c) azonnal a  gyermeknek a  helyettes szülőtől történő huszonnégy órát meghaladó engedély nélküli 
eltávozásáról, és

d) azonnal a  saját életkörülményeiben bekövetkezett lényeges változásról, valamint olyan tényről, mely 
lényeges változást eredményezhet az  általa gondozott gyermek életében, így különösen a  Gyvt. 15.  § 
(8)  bekezdésében meghatározott kizáró ok bekövetkeztéről, a  helyettes szülő családi állapotának 
megváltozásáról, a  családstruktúrában történt változásról, munkanélkülivé válásáról, anyagi helyzetében 
bekövetkezett rendkívül kedvezőtlen változásról, lakóhely megváltoztatásának szándékáról, harminc napnál 
hosszabb időre történő külföldre utazás szándékáról, egészségi állapotában beálló olyan romlásról, melynek 
következtében a későbbiekben feltételezhetően hosszabb ideig nem lesz képes gondozni a gyermeket.

26. §  A gyermeknek az  átmeneti gondozás során felmerülő veszélyeztetettsége esetén a  működtető – a  gyermekjóléti 
szolgálat szakmai véleménye és a gyermek törvényes képviselőjének hozzájárulása alapján – az új helyettes szülő 
kijelölésével egyidejűleg felmondja a helyettes szülővel kötött megállapodást.

27. § (1) A  helyettes szülő és a  működtető eltérő megállapodása hiányában a  helyettes szülői díjat a  tárgyhónapot követő 
hónap 10. napjáig kell kifizetni. Ha ez  a  nap munkaszüneti napra esik, a  helyettes szülői díjat legkésőbb az  ezt 
megelőző munkanapon kell kifizetni.

 (2) Ha a gyermek a 26. §-ban meghatározott intézkedés alapján került ki a helyettes szülő háztartásából, a gondozás 
megszűnésének időpontjától a helyettes szülőt helyettes szülői díj nem illeti meg.

 (3) A helyettes szülőt arra az  időtartamra illeti meg a nevelési díj és a külön ellátmány, amely alatt – a működtetővel 
kötött megállapodás alapján – a gyermek ideiglenes jellegű, teljes körű ellátását a saját háztartásában biztosítja.

 (4) A  működtető az  adott gyermek után járó nevelési díjat és a  külön ellátmányt első alkalommal – a  4.  § 
(1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően – a  gyermek tényleges gondozásának megkezdését követően 
haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül folyósítja a helyettes szülőnek.

 (5) Az egyéb feltételek fennállása esetén a nevelési díj és a külön ellátmány a helyettes szülőt arra a napra illeti meg 
utoljára, amikor a gyermek teljes napot a gondozásában töltött.

28. §  Ha a kollégiumban, diákotthonban biztosított ellátásért térítési díjat kell fizetni, azt az átmeneti gondozásban lévő 
gyermek szülője fizeti meg. A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díját 
a  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 
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az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltak szerint 
kell megfizetni.

29. §  A helyettes szülői jogviszony Gyvt. 66/J. § (9) bekezdése szerinti felmondását megalapozza különösen, ha a helyettes 
szülő
a) a működtető engedélye nélkül másik működtetővel is megállapodást köt,
b) az  együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, így különösen nem tájékoztatja a  működtetőt 

a 25. §-ban foglaltakról,
c) magatartásával ellehetetleníti a működtetővel történő együttműködést,
d) körülményei, magatartása a  szakmai szabályok szerinti feladatellátást tartósan akadályozza vagy 

ellehetetleníti, vagy
e) előzetes bejelentés nélkül harminc napnál hosszabb időre külföldre távozik anélkül, hogy ott szokásos 

tartózkodási helyet létesítene.

6. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 11. § (3) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

31. § (1) A  2013. december 31-ét követően létrejövő nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonynál a  keretmegállapodást és 
a kiegészítő megállapodást a 11. és a 12. § szerinti tartalommal kell megkötni.

 (2) A  (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel a  2013. december 31-én nevelőszülői vagy hivatásos nevelőszülői 
jogviszonyban álló személlyel a  11.  § szerinti tartalmú keretmegállapodást és a  2014. január 1-jén a  nevelőszülő 
gondozásában lévő gyermekre tekintettel a 12. § szerinti tartalmú kiegészítő megállapodást 2014. június 30-áig kell 
megkötni 2014. január 1-jére visszamenő hatállyal.

 (3) A  2013. december 31-én nevelőszülői vagy hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álló személy gondozásába  
2014. január 1-je és 2014. június 30-a között új gyermek akkor helyezhető el, valamint új fiatal felnőtt utógondozói 
ellátását akkor biztosíthatja, ha a  nevelőszülő és a  működtető a  11. és a  12.  § szerinti tartalommal megköti 
a keretmegállapodást és a kiegészítő megállapodást.

 (4) A (2) bekezdés szerinti esetben a keretmegállapodás és – ha a nevelőszülőnél gyermeket helyeztek el – a kiegészítő 
megállapodás megkötéséig a működtető gondoskodik
a) a nevelőszülőnél elhelyezett gyermekre, fiatal felnőttre tekintettel járó juttatások folyamatos biztosításáról, és
b) a nevelőszülőnek a tevékenységéért járó díjazás 2014. január 1-jétől hatályos szabályok szerinti folyósításáról.

 (5) A  Gyvt. 163.  § (1)  bekezdése alapján 2014. január 1-jén annak a  2013. december 31-én nevelőszülői, hivatásos 
nevelőszülői jogviszonyban álló személynek is átalakul a  jogviszonya nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyá, 
akinél ebben az időpontban nincs gyermek elhelyezve. Ebben az esetben a nevelőszülő 2014. január 1-jétől addig, 
amíg nem helyeznek el nála gyermeket, a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerinti alapdíjra jogosult. Ha a nevelőszülőnél 
továbbra sem helyeznek el gyermeket, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya a  Gyvt. 2013. december 31-én 
hatályos 66/E. § (1) bekezdés d) pontja szerinti időpontban, de legkésőbb 2014. március 31-én megszűnik.

 (6) A 2013. december 31-én hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álló személynek a Gyvt. 163. § (5) bekezdése alapján 
a  13. havi juttatást egyenlő mértékben elosztva havonta akkor kell folyósítani, ha 13. havi juttatás a  hivatásos 
nevelőszülőt a működtető döntése alapján 2013. évben megillette.

 (7) A működtető 2014. január 10-éig írásban értesíti a 2013. december 31-én nevelőszülői vagy hivatásos nevelőszülői 
jogviszonyban álló személyt
a) arról, hogy nevelőszülői, hivatásos nevelőszülői jogviszonya a  Gyvt. 163.  § (1)  bekezdése alapján a  törvény 

erejénél fogva 2014. január 1-jétől nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyá alakult át,
b) arról, hogy a  Gyvt. 163.  § (2)  bekezdése alapján 2014. június 30-áig van lehetősége dönteni arról, hogy 

az átalakult jogviszonyra tekintettel megköti-e a működtetővel a keretmegállapodást,
c) a  keretmegállapodás megkötéséig terjedő időszakra a  (4)  bekezdésben megállapított rendelkezésekről és 

a keretmegállapodás megkötése elmaradásának jogkövetkezményeiről,
d) a  Gyvt. 66/A–66/I.  §-a alapján a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fő tartalmi elemeiről, különösen 

a  nevelőszülői díjazás megváltozott szabályairól és a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony mellett 
végezhető keresőtevékenységre vonatkozó szabályokról,

e) a Gyvt. 163. §-a szerinti átmeneti szabályokról,
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f ) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. és 83/C. §-ában foglaltakról,
g) arról, hogy a  Gyvt. 164.  §-a alapján a  nevelőszülőnél elhelyezett, 2014. január 1-jét megelőzően nevelésbe 

vett gyermek gondozási helyét kizárólag a  nevelőszülői vagy a  hivatásos nevelőszülői jogviszonynak 
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyá történő átalakulása miatt nem lehet megváltoztatni, és

h) az (5), a (6) és a (9) bekezdésben foglaltakról.
 (8) Az  értesítés a  (7)  bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a  nevelőszülőnél 2014. január 1-jén elhelyezett 

gyermek vagy utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt Gyvt. 5. § t) pontja szerinti személyazonosító adatait, 
társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét és a gyermek ellátási szükségletét.

 (9) A  nevelőszülő aláírásával igazolja, hogy a  (7)  bekezdés szerinti értesítésben foglaltakat tudomásul veszi és 
az  aláírásával ellátott értesítést 2014. január 17-éig megküldi a  működtetőnek. Az  értesítés aláírása nem jelent 
kötelezettségvállalást a keretmegállapodás megkötésére.

 (10) A  működtető 2014. február 28-áig írásban tájékoztatja a  2013. december 31-én nevelőszülői vagy hivatásos 
nevelőszülői jogviszonyban álló személyt a  nevelőszülői tevékenység ellátásához szükséges, 2014. január 1-jétől 
hatályos képesítési előírásokról és arról, hogy a nevelőszülő
a) a  Gyvt. 165.  § (2)  bekezdésében vagy az  e  rendeletben foglaltak alapján mentesül-e a  2014. január 1-jétől 

hatályos képesítési előírások teljesítése alól, vagy
b) a képesítési előírások alóli mentesülés hiányában 2017. január 1-jéig köteles a Gyvt. 165. § (1) bekezdésében 

foglaltaknak eleget tenni.
 (11) A  11.  § (1)  bekezdés n)  pont nb)  alpontjában, valamint a  22.  § (1) és (2)  bekezdésében foglaltakat a  kettős 

szükségletű gyermek tekintetében 2014. július 1-jétől kell alkalmazni.

32. §  A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. 
(III. 22.) Korm. rendelet Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

33. §  Hatályát veszti a  nevelőszülői, a  hivatásos nevelőszülői és a  helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 
261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló  
38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat a következő 24. sorral egészül ki:

(A nyilvántartás 
megnevezése

Adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó által 
végzett adatfeldolgozás 

köre

Az adatfeldolgozó 
igénybevételének jellege)

„

24. Egységes örökbefogadási 
nyilvántartás

Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatal

elektronikus 
adatfeldolgozás

kötelező

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével összefüggő gyermekvédelmi tárgyú és a szociális 
ágazatba tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a)–c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és a  4.  melléklet tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § 
(2)  bekezdés b) és h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § l)  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 3. alcím, valamint az 5. és a 6. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
132.  § (2)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § l)  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f ) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím és a  7.  melléklet tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
162. § (2) bekezdés e) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 6. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 7. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (2)  bekezdés 
a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (2)  bekezdés  
a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- 
és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló  
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 3/A. és 
3/B. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) A  szolgáltató, intézmény a  szolgáltatói nyilvántartásba legfeljebb három év időtartamra ideiglenes 
hatállyal jegyezhető be, ha
a) a szakalkalmazottként foglalkoztatott és nem a gyermekek közvetlen gondozását végző személyek száma nem éri 
el a jogszabályban meghatározott létszámot, de eléri annak háromnegyedét, vagy
b) a szakképesítéssel nem rendelkező, szakalkalmazottként foglalkoztatott személyek szükséges szakképesítésének 
megszerzése folyamatban van.
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(2) Az  (1)  bekezdés alapján történő ideiglenes bejegyzés hatálya egyszer, legfeljebb újabb három év időtartamra 
meghosszabbítható.
3/B. § (1) Az egyházi fenntartású és a nem állami fenntartású gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 
esetén a fenntartónak folyamatosan rendelkeznie kell a szolgáltató tevékenység körében okozott kár megtérítésére 
kötött, hatályos felelősségbiztosítási szerződéssel.
(2) Az egyházi fenntartónak és a nem állami fenntartónak köztartozásmentes adózónak kell minősülnie
a) a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés kérelmezésének időpontjában, valamint
b) a szolgáltatói nyilvántartásban történő, fenntartóváltozásra irányuló adatmódosítás esetében az adatmódosítás 
kérelmezésének időpontjában, ide nem értve az általános jogutódlással történő fenntartóváltozást.
(3) Az  önálló gyermekjóléti szolgáltató, a  gyermekjóléti szolgálat, a  gyermekjóléti központ, a  bölcsőde, a  hetes 
bölcsőde, a  családi napközi, a  családi gyermekfelügyelet, az  alternatív napközbeni ellátás, a  gyermekek átmeneti 
otthona, a  családok átmeneti otthona, a  gyermekotthon és az  utógondozó otthon, a  területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat esetében a szolgáltatótevékenység folytatására, illetve az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlannak 
(ingatlanrésznek) alkalmasnak kell lennie a gyermekek, illetve a fiatal felnőttek ellátására.
(4) A helyettes szülő, valamint a nevelőszülő körülményeinek alkalmasnak kell lennie a gyermek ellátására. A külső 
férőhelynek megfelelő lakhatást kell biztosítania.”

2. § (1) Az R1. 4/A. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmaznia kell)
„i) a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben 
foglaltak szerinti alkalmassági felülvizsgálat módját.”

 (2) Az R1. 4/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakmai programhoz mellékelni kell)
„b) nevelőszülői hálózat működtetése esetén a  Gyvt. 66/B.  § (1)  bekezdése szerinti, utógondozói ellátás nyújtása 
esetén a Gyvt. 53/A. § (3) bekezdése szerinti megállapodás tervezetét,”

3. §  Az R1. 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  helyettes szülő alkalmasságának megállapítására, valamint a  helyettes szülő felkészítésére a  95.  §-ban, 
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben, 
továbbá a  helyettes szülők, a  nevelőszülők, a  családi napközit működtetők képzésének szakmai és 
vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározottak az irányadók.”

4. §  Az R1. 90. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az utógondozási feladatok a nevelőszülői hálózatnál, a gyermekotthonnál, az utógondozó otthonnál, a külső 
férőhely működtetőjénél az  1. számú melléklet szerint létesített bármely felsőfokú képesítéshez kötött szakmai 
munkakörben elláthatók. Az  utógondozási feladatokat ellátó személy e  tevékenységét egyidejűleg legfeljebb öt 
fiatal felnőtt vonatkozásában végezheti.”

5. §  Az R1. a következő 90/A. §-sal egészül ki:
„90/A. § A szakszolgálatnál az utógondozási feladatokat az elhelyezési vagy gyermekvédelmi ügyintéző látja el.”

6. §  Az R1. 94. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nevelőszülői hálózat szervezeti és működési rendjét a  működtető Szervezeti és Működési Szabályzata 
határozza meg. A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként szabályozni kell a nevelőszülői foglalkoztatási 
jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet szerinti, a befogadó szülő nem 
rendszeres, indokolt és igazolt költségei megtérítésének feltételeit.”

7. §  Az R1. 97. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személyt, mint nevelőszülői férőhelyet biztosítót  
– a  működtető és a  jelentkező személy közös kérelmére – a  szakszolgálat nyilvántartásba veszi. A  több megyére 
kiterjedően ellátást nyújtó működtető több szakszolgálattól is kérheti a nevelőszülő nyilvántartásba vételét.
(2) A szakszolgálat olyan nevelőszülőnél történő elhelyezésre tehet a gyámhivatalnak javaslatot, akivel a nevelőszülői 
hálózatot működtető a  Gyvt. 66/B.  § (1)  bekezdése szerinti keret-megállapodást kötött. A  gyámhivatal elhelyezési 
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döntését és a hatóság ideiglenes hatályú elhelyezési döntését követően a működtető haladéktalanul a Gyvt. 66/B. § 
(1) bekezdése szerinti kiegészítő megállapodást köt a nevelőszülővel.”

8. §  Az R1. 98. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„98.  § (1) A  működtető a  Gyvt. 66/G.  §-ában meghatározott esetekben gyermekgondozó alkalmazásával vagy 
megbízásával segíti és helyettesíti a nevelőszülőt feladatai folyamatos ellátásában.
(2) A  nevelőszülő 30 napot meghaladó betegsége vagy egyéb akadályoztatása esetén a  működtető tájékoztatja 
a gyámhivatalt, szükség esetén kezdeményezi a nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek tartózkodási helyének vagy 
gondozási helyének megváltoztatását, kivéve, ha a 3 hónapot meg nem haladó időtartamú helyettesítés a nevelőszülő 
háztartásában biztosított.”

9. §  Az R1. 100. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  nevelőszülői tanácsadó haladéktalanul tájékoztatja a  működtetőt, ha a  nevelőszülő tevékenységének 
ellenőrzése során a Gyvt. 66/D. § (8) bekezdésében foglaltakat tapasztalja.
(4) A  nevelőszülői hálózatot működtető gyermekfelügyelet vagy helyettesítés megszervezésével biztosítja 
a nevelőszülő számára a továbbképzésen való részvétel lehetőségét.”

10. §  Az R1. 102. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  nevelőszülő nem tudja biztosítani a  gondozott gyermek saját gyermekével történő együttes 
elhelyezését, a  működtető, a  gyermekvédelmi gyám vagy a  gyermekjogi képviselő haladéktalanul kezdeményezi 
a  gyámhivatalnál a  gondozási hely megváltoztatását olyan gondozási hely kijelölése érdekében, ahol az  együttes 
elhelyezésük biztosítható.”

11. §  Az R1. 106. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Gyvt. 66/D.  § (1)  bekezdés d)  pontjában foglalt esetben a  működtető a  jogviszony megszűnéséről írásban 
értesíti a  nevelőszülőt és – ha nem a  szakszolgálat a  működtető – a  gyermekvédelmi szakszolgálatot, amely 
a változást a férőhely-nyilvántartásban feltünteti.”

12. §  Az R1. 143. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ideiglenes elhelyezés ellátására)
„a) a nevelőszülő az általa kötött keretmegállapodás alapján a nevelőszülői hálózatot működtető javaslatára,”
(jelölhető ki.)

13. §  Az R1. „A gyermekvédelmi gyám tevékenységéhez kapcsolódó feladatok” alcíme a következő 152/A. §-sal egészül ki:
„152/A. § A gyermekvédelmi gyám – a kirendelése esetén – munkakörében ellátja az eseti gondnoki, vagyonkezelő 
eseti gondnoki feladatokat. A  gyermekvédelmi gyám egyidejűleg együttesen legfeljebb harmincöt gyermek 
tekintetében láthat el gyermekvédelmi gyámi, eseti gondnoki, vagyonkezelő eseti gondnoki feladatokat, azzal, hogy 
egyidejűleg legfeljebb harminc gyermeknek lehet a gyermekvédelmi gyámja.”

14. §  Az R1. a következő 170. §-sal egészül ki:
„170.  § A  3/A. és a  3/B.  § rendelkezéseit alkalmazni kell a  szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó, a  nevelőszülői 
foglalkoztatási jogviszony bevezetésével összefüggő gyermekvédelmi tárgyú és a szociális ágazatba tartozó egyes 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet (a  továbbiakban: Mód2. rendelet) 
hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is.”

15. §  Az R1. a következő 171. §-sal egészül ki:
„171.  § (1) A  gyermekvédelmi gyámi munkakörben alkalmazott személy 2014. december 31-éig ellátja 
a családgondozási feladatokat azon gyermek tekintetében, akinek még nem rendeltek gyermekvédelmi gyámot.
(2) A nevelőszülői hálózatban 2013. december 31-én segédgondozó munkakörben, alapfokú iskolai végzettséggel 
alkalmazott személynek – a  nevelőszülő Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója kivételével 
– 2016. december 31-éig kell megszereznie a  2. számú melléklet II. Rész „II. Szakellátások” cím 1.  pontjában 
a  „gyermekgondozó, ha nem a  nevelőszülő hozzátartozója” munkakörhöz a  Mód2. rendelettel megállapított 
képesítést.”
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16. §  Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

17. § (1) Az R1. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

18. § (1) Az R1.
a) 1.  § (3)  bekezdésében az „egyházi és nem állami szerv” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartó és a  nem 

állami fenntartó” szöveg,
b) 4. § (1) és (3) bekezdésében az „egyház” szövegrész helyébe a „bevett egyház” szöveg,
c) 12. § (2) bekezdésében, 23. § (4) bekezdés e) pontjában a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe a „civil 

szervezetek” szöveg,
d) 40.  § (6)  bekezdésében a  „társadalmi-érdekképviseleti szervezeteket” szövegrész helyébe a  „civil, 

érdekképviseleti szervezeteket” szöveg,
e) 90.  § (3)  bekezdésében a  „társadalmi szervezeteket, alapítványokat, egyházi szervezeteket” szövegrész 

helyébe a „civil szervezeteket, vallási közösségeket” szöveg
lép.

 (2) Az R1. 152/A. §-ában a „gondnoki” szövegrészek helyébe a „gyámi” szöveg lép.

19. §  Hatályát veszti az R1.
a) 96. §-a,
b) 97. § (3) bekezdése.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló  
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

20. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 
(a továbbiakban: R2.) a 2. §-át követően a következő alcímmel és 2/A–2/F. §-sal egészül ki:
„Egyes szolgáltatási formákra vonatkozó szabályok
2/A.  § Az  időszakos férőhely-bővítés kivételével az  Szt. 4.  § (1)  bekezdés m)  pont mb)  alpontja szerinti egyházi 
fenntartónak és nem állami fenntartónak köztartozásmentes adózónak kell minősülnie
a) a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés kérelmezésének időpontjában, valamint
b) a szolgáltatói nyilvántartásban történő, fenntartóváltozásra irányuló adatmódosítás esetében az adatmódosítás 
kérelmezésének időpontjában, ide nem értve az általános jogutódlással történő fenntartóváltozást.
2/B. § A szociális szolgáltató, intézmény telephelyének a székhely és a többi telephely helyrajzi számától az ingatlan-
nyilvántartásban különböző helyrajzi számon kell elhelyezkednie.
2/C. § (1) A nem állami fenntartású tartós bentlakásos intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlannak – ide nem értve 
a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanokat és a külső férőhelyeket –
a) a fenntartó kizárólagos, haszonélvezettel nem terhelt tulajdonában kell lennie, vagy
b) olyan helyi önkormányzat, társulás vagy állami szerv kizárólagos tulajdonában vagy vagyonkezelésében kell 
lennie, amellyel a  fenntartó a szociális intézmény által nyújtott tartós bentlakásos intézményi ellátásokra legalább 
a férőhelyek fele tekintetében ellátási szerződést kötött.
(2) Ha a  tartós bentlakásos intézményt a  nem állami fenntartó egyházi fenntartó fenntartásába adja, a  tartós 
bentlakásos intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlannak – ide nem értve a  lakhatási szolgáltatást biztosító 
ingatlanokat és a külső férőhelyeket –
a) az egyházi fenntartó kizárólagos, haszonélvezettel nem terhelt tulajdonában kell lennie, vagy
b) olyan helyi önkormányzat, társulás vagy állami szerv kizárólagos tulajdonában vagy vagyonkezelésében kell lennie, 
amellyel az egyházi fenntartó a szociális intézmény által nyújtott tartós bentlakásos intézményi ellátásokra legalább 
a férőhelyek fele tekintetében ellátási szerződést kötött.
(3) Az  (1)  bekezdésben foglalt feltételnek a  szolgáltatói nyilvántartásban történő adatmódosítás esetén akkor 
kell megfelelni, ha a  tartós bentlakásos intézményi ellátást nyújtó székhely, telephely megváltozik, valamint ha 
az  adatmódosítás célja fenntartóváltozás vagy tartós bentlakásos intézményi ellátás szolgáltatói nyilvántartásban 
történő bejegyeztetése olyan ellátást nyújtó székhelyen, telephelyen, ahol tartós bentlakásos ellátást nem nyújtanak.
2/D. § (1) Az alapszolgáltatás ellátási területe – a  falugondnoki és a  tanyagondnoki szolgáltatás, a  jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, valamint a nappali ellátás kivételével – legfeljebb
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a) a fővárosra és két – vele szomszédos – kistérségre vagy járásra, vagy
b) négy szomszédos – a fővároson kívüli – kistérségre vagy járásra
terjedhet ki. E szociális szolgáltatások esetén ellátási területként csak olyan terület határozható meg, ahol a szociális 
szolgáltató, intézmény a biztosított feltételek alapján az alapszolgáltatást nyújtani tudja.
(2) A  szociális szolgáltató, intézmény alapszolgáltatást nyújtó székhelyének, vagy telephelyének, valamint 
az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeknek, továbbá jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szakmai 
központoknak az  alapszolgáltatás ellátási területén vagy – fővárosban nyújtott utcai szociális munka esetén – 
a fővárosban kell lennie.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek az ellátást nyújtó székhely és a telephelyek vonatkozásában külön-külön 
meg kell felelni.
2/E. § (1) A támogatott lakhatás esetén – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a székhelynek abban a megyében, illetve 
a fővárosban kell lennie, ahol a támogatott lakhatást nyújtják.
(2) Ha a támogatott lakhatást a székhely szerinti megyével, fővárossal szomszédos megyében is nyújtják, ott nem kell 
önálló székhellyel rendelkezni.
2/F.  § A  falu- és tanyagondnoki szolgálatnak rendelkeznie kell a  gépjármű használatát is igénylő feladatok 
elvégzéséhez megfelelő gépjárművel.”

21. §  Az R2. a következő 24. §-sal egészül ki:
„24.  § (1) A  nem állami fenntartású tartós bentlakásos intézménynek a  2/C.  § (1)  bekezdése szerinti feltételnek 
– a 2/C. § (3) bekezdésében foglalt eseteken túl – akkor kell megfelelnie, ha azt a 2013. november 30-án hatályos 
szabályok előírták vagy a szociális intézmény a feltételnek 2013. november 30-án egyébként megfelelt.
(2) A 2/A–2/F. § rendelkezéseit alkalmazni kell a szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó, a nevelőszülői foglalkoztatási 
jogviszony bevezetésével összefüggő gyermekvédelmi tárgyú és a  szociális ágazatba tartozó egyes miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági 
eljárásokban is.”

22. §  Az R2. 1. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló  
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

23. §  A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.)  
SZCSM rendelet (a továbbiakban: R3.)
a) 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul,
b) 7. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

24. §  Az R3.
a) 1.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában a  „hivatásos nevelőszülői jogviszonyban” szövegrész helyébe 

a „nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „rendelkezik” szövegrész helyébe a „rendelkezik, ideértve azt is, ha 

jogszabály alapján a képesítési előírások alól mentesült” szöveg,
c) 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és 5.  § a)  pontjában a  „hivatásos nevelőszülői” szövegrész helyébe 

a „nevelőszülői” szöveg,
d) 7.  § (1)  bekezdésében a  „hivatásos nevelőszülői jogviszonyának” szövegrész helyébe a  „nevelőszülői 

foglalkoztatási jogviszonyának” szöveg,
e) 7. § (5) bekezdésében a „hivatásos nevelőszülői jogviszony” szövegrész helyébe a „nevelőszülői foglalkoztatási 

jogviszony” szöveg,
f ) 8. § (2) bekezdésében a „92/G. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „92/G. § (1) bekezdés c) pontja” szöveg
lép.
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4. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

25. §  A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a  szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) 
SZCSM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A személyes gondoskodást végző személy mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, ha)
„c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 165. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján vagy a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a  helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 
kormányrendelet alapján a nevelőszülő képesítés megszerzése alól mentesül.”

26. §  Az R4. a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A.  § (1) A  2014. január 1-jén nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személy továbbképzési 
kötelezettsége – a  (2)  bekezdésben meghatározott eltérésekkel – 2014. január 1-jén keletkezik, továbbképzési 
időszaka ezen a napon kezdődik.
(2) A 2013. december 31-én nevelőszülői jogviszonyban álló, nevelőszülő szakképesítéssel nem rendelkező személy 
továbbképzési kötelezettsége a  nevelőszülő szakképesítés megszerzését követő hónap 1. napján keletkezik, 
továbbképzési időszaka ezen a napon kezdődik.
(3) Ha a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személy 2014. január 1-jét megelőzően hivatásos nevelőszülői 
jogviszonyban állt, továbbképzési kötelezettségének teljesítése során
a) a  2014. január 1-jét közvetlenül megelőző továbbképzési időszakában hivatásos nevelőszülőként megszerzett 
továbbképzési pontjait, továbbá elvégzett, valamint folyamatban lévő képzéseit figyelembe kell venni, és
b) a továbbképzési időszak időtartamát csökkenteni kell a 2014. január 1-jét közvetlenül megelőző továbbképzési 
időszakából 2013. december 31-ig eltelt időtartammal.”

27. §  Az R4.
a) 1.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában a  „hivatásos nevelőszülői jogviszonyban” szövegrész helyébe 

a „nevelőszülői foglakoztatási jogviszonyban” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdésében a  „hivatásos nevelőszülői jogviszonyt” szövegrész helyébe a  „nevelőszülői 

foglalkoztatási jogviszonyt” szöveg
lép.

28. §  Az R4. 2. § (2) bekezdésében a „hivatásos” szövegrészek hatályukat vesztik.

5. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és 
vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról 
szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

29. §  A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, 
valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet 
(a továbbiakban: R5.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  döntés-előkészítő programot követően a  résztvevő és az  oktatók együtt döntenek arról, hogy a  résztvevő 
jelentkezzen-e a helyettes szülői tanfolyamra.”

30. §  Az R5. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  2013. december 31-én folyamatban lévő nevelőszülői tanfolyamra a  2013. december 31-én hatályos 
rendelkezéseket kell alkalmazni. A  2014. év során a  2013. december 31-én hatályos rendelkezések szerint  
– az  Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképzéstől függetlenül – indítható nevelőszülői 
tanfolyam, azzal, hogy a tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítványt 2014. december 31-éig ki kell állítani.”

31. §  Az R5. 1. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
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32. §  Az R5.
a) 1.  §-ában a  „helyettes szülőre, az  otthont nyújtó ellátást biztosító nevelőszülőre” szövegrész helyébe 

a „helyettes szülőre” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdésében a „Helyettes szülők, nevelőszülők (a  továbbiakban együtt: befogadó szülők) számára 

döntés-előkészítő programot, helyettes szülői tanfolyamot, nevelőszülői tanfolyamot” szövegrész helyébe 
a „Helyettes szülők számára döntés-előkészítő programot, helyettes szülői tanfolyamot” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében a „befogadó” szövegrészek helyébe a „helyettes” szöveg
lép.

33. §  Hatályát veszti az R5.
a) 4. § (1) bekezdésében az „és a nevelőszülői” szövegrész,
b) 8. §-a és az azt megelőző „Nevelőszülői tanfolyam” alcím,
c) 3. számú melléklete.

6. A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet módosítása

34. §  A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet
a) 9. § (1) bekezdésében a „2013.” szövegrész helyébe a „2015.” szöveg,
b) 9. § (2) bekezdésében a „2014.” szövegrész helyébe a „2016.” szöveg
lép.

7. Az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások 
egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 26/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosítása

35. §  Nem lép hatályba az  egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a  gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 26/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 37. § 5. pontja.

8. Az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekjóléti alapellátásokkal, 
a gyermekvédelmi szakellátásokkal és a javítóintézeti neveléssel összefüggő módosításáról szóló 
49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelet módosítása

36. §  Nem lép hatályba az  egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a  gyermekjóléti alapellátásokkal, 
a gyermekvédelmi szakellátásokkal és a javítóintézeti neveléssel összefüggő módosításáról szóló 49/2013. (VII. 10.) 
EMMI rendelet
a) 22. § (3) és (4) bekezdése,
b) 3. és 4. melléklete.

9. Záró rendelkezések

37. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ez a rendelet 
2014. március 16-án hatályát veszti.

 (2) A 34–36. § 2013. december 31-én lép hatályba.
 (3) A 2–13. §, a 15–17. §, a 18. § (1) bekezdése, a 19. §, a 22–33. § és az 1–7. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (4) A 18. § (2) bekezdése 2014. március 15-én lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelethez

 

 
  

1. Az R1. 1. számú melléklet „I. Alapellátások” cím „1. Gyermekjóléti szolgáltatás” pont b) alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(Ellátás  Munkakör/fő 
  
Gyermekjóléti szolgáltatás) 

  

  
„b) Önálló gyermekjóléti szolgálat 
vagy a gyermekjóléti szolgálat 
feladatait is ellátó családsegítő 
szolgálat, illetve több célú intézmény 
önálló szakmai egysége 
(3000 gyermek) 
 

  
családgondozó* (általános gyermekjóléti szolgáltatások) 
- gondozotti létszám: 45 gyermek vagy 25 család 

  
3 fő 

*Közülük 1 családgondozó ellátja az intézményvezetői vagy szakmai egység vezetői feladatokat” 

 

2. Az R1. 1. számú melléklet „I. Alapellátások” cím „2. Bölcsődei ellátás” pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 

(Ellátás  Munkakör/fő) 
  
„2. Bölcsődei ellátás 

  
kisgyermeknevelő 

  
2 fő 

  
Gyermekcsoportonként (max. 12 fő, 2 
évesnél idősebb gyermekek 
csoportjában max. 14 fő, integrált 
csoportban max. 10 fő, kizárólag 
sajátos nevelési igényű gyermekeket 
ellátó csoportban max. 6 fő) 

  
orvos 

  
           havi 4 óra 

  
Bölcsődénként 

  
intézményvezető/vezető 
gazdasági vezető, élelmezésvezető, tejkonyhavezető (létszámuk fenntartói 
döntés alapján kerül meghatározásra) 
5 vagy több gyermekcsoport esetén további kisgyermeknevelő  
hetes bölcsődében éjszakai szolgálatot teljesítő kisgyermeknevelő 

  
1 fő 
1 fő 

 
2 fő 
2 fő 

 
sajátos nevelési igényű gyermekeket is 
ellátó bölcsődében 

  
gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, gyógypedagógiai asszisztens 
(létszámuk fenntartói döntés alapján kerül megállapításra) 

  

  
egyesített bölcsődei intézményben, 
bölcsődei igazgatóságon, illetve 
többcélú intézmény esetében, ha 
korábban a bölcsődei ellátás 
szervezetileg egyesített bölcsődei 
intézményként vagy bölcsődei 
igazgatóságként működött 

  
szaktanácsadó 

  
1 fő” 
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Az R1. 1. számú melléklet „II. Szakellátások” címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„II. Szakellátások 

Ellátás Munkakör/fő 

    
1. Nevelőszülői hálózat szakmai vezető  1 fő 

  nevelőszülői tanácsadó  1 fő/48 gyermek vagy fiatal felnőtt legfeljebb 
30 nevelőcsaládban 

      
    
     
  növendékügyi előadó vagy gyermekvédelmi 

ügyintéző  
 

 1 fő 

  nevelőszülő  az ellátható gyermekek száma a jogszabályban 
   meghatározottak szerint  
   
  gyermekgondozó 

 
  

 2. Gyermekotthon 
(max. 48 férőhely, max. 12 
gyermek/csoport) 

intézményvezető  1 fő 

 gyermekcsoportonként nevelő  1 fő 
  gyermekvédelmi asszisztens  1 fő 
  gyermekfelügyelő  3 fő 
  (ha a nevelők száma magasabb, a 

gyermekvédelmi asszisztensek, 
  

  illetve a gyermekfelügyelők száma 
csökkenthető, ha a csoportra 

  

  vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)   
    
      
 2/a) Lakásotthon (max. 12 fő) nevelő  1 fő 

  gyermekvédelmi asszisztens  1 fő 
  gyermekfelügyelő  3 fő 
  (ha a nevelők száma magasabb, a 

gyermekvédelmi asszisztensek, 
  

  illetve a gyermekfelügyelők száma 
csökkenthető, ha a csoportra vonatkozó 
összlétszám 5 alá nem kerül) 

  

    
      
 2/b) Speciális gyermekotthon 
(max. 40 férőhely, max. 8 
gyermek/csoport) 
gyermekcsoportonként 

intézményvezető 
 
 
nevelő 

 1 fő 
 
 

2 fő 
  gyermekvédelmi asszisztens  1 fő 
  gyermekfelügyelő  2 fő 
  (ha a nevelők száma magasabb, a 

gyermekvédelmi asszisztensek, illetve a 
gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a 
csoportra vonatkozó összlétszám 5 alá nem 
kerül) 
 

  
 
 
 
 
 

  pszichológus  1 fő/3 csoport 
  gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus  1 fő/3 csoport 
  orvos (létszámuk fenntartói döntés alapján kerül 

megállapításra) 
  

  növendékügyi előadó vagy gyermekvédelmi 
ügyintéző 

 1 fő/intézmény 

      

2. melléklet a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelethez
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 2/c) Különleges gyermekotthon (max. 
40 férőhely) 

intézményvezető  1 fő 

      
 2/ca) Tartósan beteg, illetve 
fogyatékos gyermekeket ellátó 
(csoportlétszám a 128/A. § szerint) 
gyermekcsoportonként 

  
 
 
 
nevelő 

  
 
 
 

1 fő 
  gyermekvédelmi asszisztens  1 fő 
  gyermekfelügyelő  3 fő 
  (ha a nevelők száma magasabb, a 

gyermekvédelmi asszisztensek, illetve a 
gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a 
csoportra vonatkozó összlétszám 5 alá nem 
kerül) 

  

     
      
 2/cb) 0-3 év közöttieket ellátó kisgyermeknevelő  4 fő 
 3 éven aluliakat ellátó csoporthoz 
(max. 8 fő/csoport) vagy 3 éven aluli 
fogyatékos gyermekeket is ellátó 
integrált csoporthoz (max. 6 fő/csoport) 

  

  nevelő  1 fő/2 csoport 
  tejkonyhavezető   1 fő/intézmény 
  gazdasági nővér  1 fő/intézmény 
  gyermekszakorvos  átlag napi 

1 óra/csoport 
 3 éven aluliakat ellátó intézményben 
éjszakai szolgálat teljesítésére 

kisgyermeknevelő  1 fő/2 csoport 

      
 2/d) Utógondozó otthon (max. 40 
férőhely) 

intézményvezető/szakmai vezető  1 fő/intézmény 

 25 férőhelyig nevelő  2 fő/intézmény 
  gyermekvédelmi asszisztens  1 fő 
    
      
 26-40 férőhelyig nevelő  4 fő/intézmény 

      
  gyermekvédelmi asszisztens  1 fő 
    
      
 Mindegyik típusú ellátásban 
[2, 2/a), 2/c) pont] 
40, illetve 48 gyermekre 

gyermekotthon-vezető 
 
pszichológus 

 1 fő 
 

1 fő 
  növendékügyi előadó vagy gyermekvédelmi 

ügyintéző 
 1 fő 

  gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus  1 fő 
      
 3. Területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

intézményvezető  1 fő 

  pszichológus  1 fő/évi 100 új örökbefogadói 
alkalmassági vizsgálatra 

    
    
      
  örökbefogadási tanácsadó  1 fő/55-65 örökbefogadási eset* 
      
    
      
  gyermekvédelmi gyám  1 fő/30 gyermek 
      
      
  jogász  létszámuk fenntartói döntés alapján kerül 

megállapításra 
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  elhelyezési ügyintéző vagy gyermekvédelmi 
ügyintéző 

 5 fő/intézmény 

      
 Megyei/fővárosi gyermekvédelmi 
szakértői bizottság 

vezető  1 fő 

  pszichológus  1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek 
  gyógypedagógus  1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek 
  pszichiáter  1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek 
  orvos  1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek 
  családgondozó  1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek 
      
 * Örökbefogadási eset alatt értendő: érvényes alkalmassági határozattal rendelkező örökbefogadásra váró családok száma, a folyamatban 
lévő alkalmassági vizsgálatok (házaspár egynek számít) száma, folyamatban lévő örökbefogadások (beleértve a más megyei örökbefogadás 
és nyílt örökbefogadás esetén a kötelező gondozási idő figyelemmel kísérését).” 
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Az R1. 2. számú melléklet II. Rész „II. Szakellátások” címe helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„II. Szakellátások 

Ellátási forma   Intézményi munkakör   Képesítés 
      
 1. Nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadó felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, 

pszichológus, vagy 
    mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi 

tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, 
hittanár, hittantanár 

      
  nevelőszülő nevelőszülő (OKJ) 

 
  gyermekgondozó, 

a) ha a nevelőszülő hozzátartozója 
b) ha nem a nevelőszülő hozzátartozója 

 
alapfokú iskolai végzettség 

 csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), 
    gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), 

dajka (OKJ), házi időszakos gyermekgondozó (OKJ), 
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ), óvodai dajka 
(OKJ) 

    
  növendékügyi előadó jogász, igazgatásszervező, 

humánszervező, személyügyi szervező 
  gyermekvédelmi ügyintéző szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ), 

szociális asszisztens (OKJ) 
      
 2. Gyermekotthon nevelő pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettség, 

pszichológus, vagy mentálhigiénés szakember, 
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: teológus, hittanár, hittantanár 

  gyermekvédelmi asszisztens gyermekotthoni asszisztens (OKJ), 
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ), 
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), 
mentálhigiénés asszisztens (OKJ), 
pedagógiai asszisztens (OKJ), 
szociális asszisztens (OKJ) 

  gyermekfelügyelő gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), 
dajka (OKJ), 
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ), 
óvodai dajka (OKJ), 
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), 
gyermekotthoni asszisztens (OKJ), 
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ) 

      
  pszichológus pszichológus, pszichiáter 
  növendékügyi előadó jogász, igazgatásszervező, szociális szervező, 

humánszervező, személyügyi szervező 
  gyermekvédelmi ügyintéző szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ), 

szociális asszisztens (OKJ) 
  gyógypedagógus gyógypedagógus 
  fejlesztő pedagógus felsőfokú pedagógus végzettség, művészetterapeuta 
      
 A 0-3 éves korosztály ellátására kisgyermeknevelő bölcsődei szakgondozó (OKJ), 

    csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 
    csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
    csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
    csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), 
    kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), 
    csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), vagy 
    ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő,    

3. melléklet a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelethez
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pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy 
  nevelő pedagógus 
     
 3. Területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

pszichológus pszichológus 

  gyógypedagógus gyógypedagógus 
      
  orvos gyermek-szakorvos 
      
  pszichiáter pszichiáter-szakorvos 
      
  örökbefogadási tanácsadó felsőfokú szociális alapvégzettség, 

pedagógus, pszichológus, jogász vagy 
    mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi 

tanácsadó 
oklevéllel rendelkező: 
védőnő, teológus, 
hittanár, hittantanár 

      
    
  gyermekvédelmi gyám jogász, igazgatásszervező, felsőfokú szociális 

alapvégzettség, pedagógus,  
   pszichológus; vagy mentálhigiénés szakember, 

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi 
szakokleveles családvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár 

    
    
  jogász  jogász 

      
  elhelyezési ügyintéző  jogász, igazgatásszervező, felsőfokú szociális 

alapvégzettség, pedagógus, pszichológus; vagy 
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó 
oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, 
hittantanár 

      
  gyermekvédelmi ügyintéző szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ), 

szociális asszisztens (OKJ)” 
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Az R2. 1. számú melléklet „Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez” rész „II. 
Jövedelmi adatok” pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
„II. Jövedelmi adatok 
1. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 
külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe 
nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített 
vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint 
adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 
 
2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a 
bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell 
feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, 
az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, 
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
 
3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 
40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a 
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított 
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a 
bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 
94%-ának megfelelő összeggel. 
 
4. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani az önkormányzati segélyt, a 
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény keretében nyújtott támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti 
pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, 
a szépkorúak jubileumi juttatását, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján 
biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az 
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói 
könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő 
munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között az adórendszeren 
kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített 
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi 
ellenértéke. 
 
5. Az önkormányzati segéllyel egy tekintet alá esik a 2013. december 31-ig hatályos szabályok 
szerinti temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás. 
 
6. A családtagok jövedelmét kizárólag kiskorú igénybe vevő esetén kell feltüntetni, külön-külön. A 
családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a 
jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 
 

4. melléklet a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelethez
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7. A havi jövedelem kiszámításakor 
– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, 
– nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap 
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.” 
    
 
    
 
 
  

5. melléklet a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelethez
 
 

1. Az R3. 1. számú melléklet 12. pont 19. alpontjában a „hivatásos nevelőszülő” szövegrész helyébe 
a „nevelőszülő” szöveg lép. 
 
2. Az R3. 1. számú melléklet 12. pont 24. alpontjában a „vagyonkezelő gondnok” szövegrész 
helyébe a „gyermekvédelmi gyám” szöveg lép. 
 
3. Az R3. 1. számú melléklet 12. pont 25. alpontjában a „gyámi, gondozói tanácsadó” szövegrész 
helyébe a „gyermekgondozó” szöveg lép. 
 
4. Az R3. 1. számú melléklet 13.2. alpontjában a „hivatásos nevelőszülői” szövegrész helyébe a 
„nevelőszülői” szöveg lép. 
 
5. Hatályát veszti az R3. 1. számú melléklet 12. pont 35. alpontja. 
 
  

6. melléklet a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelethez
 
 

Az R3. 7. számú melléklet 4. pontjában a „hivatásos nevelőszülői” szövegrész helyébe a 
„nevelőszülői” szöveg lép. 
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7. melléklet a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelethez
 
 

1. Az R5. 1. számú melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„I. A tanfolyam célja 
 
A tanfolyam célja, hogy a résztvevők 
– megszerezzék a helyettes szülői munkára vonatkozó alapvető ismereteket, 
– megismerjék a saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek sajátos helyzetét, 
– megismerjék a helyettes szülői munka során felmerülő tipikus problémákat és ezek megoldási 
lehetőségeit, 
– a képzést követően – a képzővel együtt – megalapozott döntést tudjanak hozni arról, hogy 
alkalmasak-e helyettes szülőnek.” 
 
2. Az R5. 1. számú melléklet II. pont 1. alpontjában a „befogadó szülőnek” szövegrész helyébe a 
„helyettes szülőnek” szöveg lép. 
 
3. Az R5. 1. számú melléklet II. pont 2. alpontjában a „befogadó szülő” szövegrész helyébe a 
„helyettes szülő” szöveg lép. 
 
4. Az R5. 1. számú melléklet II. pont 3. alpontjában a „befogadó szülőhöz” szövegrész helyébe a 
„helyettes szülőhöz” szöveg, a „befogadó szülő” szövegrész helyébe a „helyettes szülő” szöveg lép. 
 
5. Az R5. 1. számú melléklet II. pont 4. alpontjában a „befogadó szülőhöz” szövegrész helyébe a 
„helyettes szülőhöz” szöveg, a „befogadó szülő” szövegrészek helyébe a „helyettes szülő” szöveg 
lép. 
 
6. Az R5. 1. számú melléklet II. pont 5. alpontjában a „befogadó szülők” szövegrész helyébe a 
„helyettes szülők” szöveg lép. 
 
7. Az R5. 1. számú melléklet II. pont 8. alpontjában a „befogadó szülő/család” szövegrész helyébe a 
„helyettes szülő/család” szöveg, a „befogadó szülőnek/családnak” szövegrész helyébe a „helyettes 
szülőnek/családnak” szöveg, a „befogadó szülő családtagjaira” szövegrész helyébe a „helyettes 
szülő családtagjaira” szöveg lép. 
 
8. Az R5. 1. számú melléklet II. pont 9. alpontjában a „befogadó szülőnél/családban” szövegrész 
helyébe a „helyettes szülőnél/családban” szöveg lép. 
 
9. Az R5. 1. számú melléklet III. pont 1. alpontjában a „befogadó szülő/család” szövegrész helyébe 
a „helyettes szülő/család” szöveg, a „befogadó szülőnek/családnak” szövegrész helyébe a „helyettes 
szülőnek/családnak” szöveg lép. 
 
10. Az R5. 1. számú melléklet III. pont 2. alpontjában a „befogadó szülő/család” szövegrész helyébe 
a „helyettes szülő/család” szöveg, a „befogadó szülőnek/családnak” szövegrész helyébe a „helyettes 
szülőnek/családnak” szöveg lép. 
 
11. Az R5. 1. számú melléklet III. pont 3. alpontjában a „befogadó szülő/család” szövegrész helyébe 
a „helyettes szülő/család” szöveg, a „befogadó szülői” szövegrész helyébe a „helyettes szülői” 
szöveg lép. 
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A nemzeti fejlesztési miniszter 83/2013. (XII. 29.) NFM rendelete
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt 
légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló 
Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatban egyes miniszteri 
rendeletek eltérő alkalmazásáról

A Magyarország Kormánya és a  Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a  Koszovó felett kijelölt légtérben egyes 
léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás 
kihirdetéséről szóló 2013. évi CCXLVIII. törvény 11.  § (2)  bekezdésének a)–f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  repülésmeteorológiai szolgáltatás rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 17/1997. (VI. 25.) KTM–KHVM–HM 
együttes rendelet (a  továbbiakban: R1.) melléklet 3.  pontját a  Magyarország Kormánya és a  Koszovói Nemzetközi 
Biztonsági Erő (KFOR) között a  Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és 
egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás 3.  cikkében és Mellékletében 
meghatározott légtér (a továbbiakban: KFOR szektor) tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az nem 
terjed ki az MH Meteorológiai Szolgálatra és a repülőtér üzemben tartókra.

 (2) Az R1. melléklet 6., 11. és 12. pontja a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.

2. § (1) A  Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000. 
(XI. 14.) KöViM rendelet (a  továbbiakban: R2.) a  KFOR szektor tekintetében azzal az  eltéréssel alkalmazandó, hogy 
a Budapest Repüléstájékoztató Körzetre (Flight Information Region, a továbbiakban: FIR) vonatkozó rendelkezések is 
alkalmazandók, kivéve, ha e rendelet másként rendelkezik.

 (2) Az R2. melléklet 2.1.10. pontja azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a közepes és nehéz kategóriájú, személyzet 
nélküli ballonoknak a KFOR szektorba történő berepülése nem megengedett.

 (3) Az R2. melléklet 2.1.11. pontját követő megjegyzés a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.
 (4) Az R2. melléklet 2.3.1.2. pontja a KFOR szektor tekintetében a c) és i) alpont, valamint az R2. melléklet 2.3.1.2. pont 

utolsó mondata kivételével alkalmazandó.
 (5) Az R2. melléklet 2.6.3.1.2. pontjában a KFOR szektor tekintetében FIR határ alatt a KFOR szektor határát kell érteni.
 (6) Az  R2.  melléklet 2.12.1.  pontját a  KFOR szektor tekintetében azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy 

a rádióösszeköttetést ellenőrzött légtérben angol nyelven kell tartani.
 (7) Az R2. melléklet 2.12.4. pontját a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a KFOR szektor 

légtér oldalhatárát csak az erre kijelölt pontokon szabad átrepülni.
 (8) Az R2. melléklet 3.1.1. pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a KFOR szektorban felhőrepülés nem hajtható 

végre.
 (9) Az R2. „B” Függelék 4.5. pontját követő megjegyzés a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazható.
 (10) Az R2. „D” Függelék 5.1.2. pontját a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a felbocsátási 

tervet a  HungaroControl AIS egység részére kell megküldeni és a  közzétételről a  HungaroControl AIS egység 
gondoskodik.

 (11) Az R2. „F” Függeléke a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.
 (12) Az R2. „R” Függelék 20. pontja a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy belföldi repülés 

a légtér oldalhatárát nem keresztező repülés.

3. § (1) A  légiforgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet (a  továbbiakban: R3.) a  KFOR 
szektor tekintetében azzal az  eltéréssel alkalmazandó, hogy a  Budapest FIR-re vonatkozó rendelkezések a  KFOR 
szektor tekintetében is alkalmazandók, kivéve, ha e rendelet másként rendelkezik.

 (2) Az  R3.-ben Magyarországra külön szabályt megállapító rendelkezések a  KFOR szektor tekintetében nem 
alkalmazandók, kivéve, ha e rendelet másként rendelkezik.

 (3) Ahol az R3. az államok légiforgalmi szolgálati egységeit említi, ott a KFOR szektor tekintetében érintett légiforgalmi 
szolgálati egységeket kell érteni.

 (4) Az R3. 1. melléklet 1.8.2., valamint 1.10. pontja a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.
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 (5) Az  R3. 1.  melléklet 1.15.1.1.  pont a  KFOR szektor tekintetében azzal az  eltéréssel alkalmazandó, hogy a  két állam 
légiforgalmi szolgálati egységei alatt az érintett légiforgalmi szolgálati egységeket kell érteni.

 (6) Az R3. 1. melléklet 1.15.1.1.1. pontját a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érintett 
államok saját jogszabályai helyett az érintett ATS egységekre vonatkozó szabályokat kell érteni.

 (7) Az R3. 1. melléklet 1.15.1.3. pontja a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a LoA-t nem 
kell véleménykérés céljából megküldeni a közlekedésért felelős miniszternek.

 (8) Az R3. 1. melléklet 1.17. és 1.18. pontja a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.
 (9) Az  R3. 1.  melléklet 1.20.  pont első mondatában szereplő megjegyzés, valamint az  1.20.1.  pont b) és c)  alpontja 

a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.
 (10) Az R3. 1. melléklet 1.22. pontja a KFOR szektor tekintetében is alkalmazandó.
 (11) Az R3. 1. melléklet 2.1. pontot követő megjegyzés a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.
 (12) Az R3. 1. melléklet 2.5.2.1. pontja a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazható.
 (13) Az R3. 1. melléklet 2.6.1.3. pontja a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a szomszédos 

FIR-ek ATS egységei alatt szomszédos ATS egységeket kell érteni.
 (14) Az R3. 1. melléklet 4.2.3., 5.2.2., valamint 6.1.2.2. pont a KFOR szektor vonatkozásában nem alkalmazandó.
 (15) Az R3. 2. melléklet 2.1. pontja a KFOR szektor tekintetében is alkalmazandó.
 (16) Az  R3. 2.  melléklet 2.4.1.2.  pont azzal az  eltéréssel alkalmazandó, hogy a  KFOR szektor tekintetében a  kijelölt ATS 

egység meglévő eseményjelentési rendszerét kell alkalmazni.
 (17) Az  R3. 2.  melléklet 3.1.5.1.  pont a  KFOR szektor tekintetében azzal az  eltéréssel alkalmazandó, hogy a  rugalmas 

légtérfelhasználást nem a  magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló miniszteri rendelet 
előírásain alapulva kell biztosítani.

 (18) Az R3. 2. melléklet 3.2.1.1. pontját a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a légiforgalmi 
áramlásszervező szolgálatot a KFOR szektorral összefüggő feladatok végrehajtására is biztosítani kell.

 (19) Az R3. 2. melléklet 3.2.1.2. pont második mondata a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.
 (20) Az R3. 2. melléklet 4.3.1.1. pont első mondata a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.
 (21) Az  R3. 2.  melléklet 4.3.1.3.  pontjában a  KFOR szektor tekintetében a  szomszédos FIR-ek ATS egységei alatt 

szomszédos ATS egységeket kell érteni.
 (22) Az  R3. 2.  melléklet 4.3.3.  pont a  KFOR szektor tekintetében azzal az  eltéréssel alkalmazandó, hogy az  ebben 

a pontban meghatározott feladatokról az érintett ATS egységek együttműködési megállapodást kötnek.
 (23) Az R3. 2. melléklet 4.5.6.2.1. pont a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy GAT szabályok 

szerint üzemelő légijárműnek hangsebesség feletti repülésre vonatkozó engedély nem adható.
 (24) Az  R3. 2.  melléklet 4.10.  pontja, 8.5.2.2.1.  pontját követő megjegyzések, valamint 8.8.4.  pontja a  KFOR szektor 

tekintetében nem alkalmazandó.
 (25) Az  R3. 2.  melléklet 15.5.2.1. f )  alpont a  KFOR szektor tekintetében azzal az  eltéréssel alkalmazandó, hogy 

a szomszédos ATS egységeket kell tájékoztatni, ha úgy tűnik, hogy a  légijármű ezek illetékességi légteréből lépett 
be.

 (26) Az  R3. 2.  melléklet 16.1. 16.2.1–16.2.3., 16.3.2.  pontja, valamint 4. függeléke a  KFOR szektor tekintetében nem 
alkalmazandó.

4. §  A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési 
kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet 3. §-a, valamint 5–8. §-a a KFOR szektor tekintetében nem 
alkalmazandó.

5. §  A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes 
rendelet 19. §-át a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Magyar Honvédség előzetes 
egyetértését nem kell kérni.

6. § (1) A  léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és 
képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendeletet (a  továbbiakban: R4.) azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
a 31. § (4) bekezdésében Budapest FIR alatt a KFOR szektort is érteni kell.

 (2) Az R4. 1. melléklet 2.6. pontját a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkahelyi 
gyakorlati képzést a légiközlekedési hatóság által az adott képzésre engedélyezett szimulátoron kell végrehajtani.



88766	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	221.	szám	

7. §  Ez a  rendelet a  Magyarország Kormánya és a  Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a  Koszovó felett 
kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló 
Végrehajtási Megállapodás hatálybalépésének időpontjában lép hatályba.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 134/2013. (XII. 29.) VM rendelete
a nemzeti parkok területének övezetekbe való besorolásáról és az egyes övezetekre vonatkozó általános 
természetvédelmi előírásokról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 8.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Természeti övezet

1. § (1) A  természeti övezetbe tartoznak a  nemzeti parkok azon területei, amelyek kizárólagos rendeltetése a  táj és 
az  ökoszisztéma természetes folyamatainak és szerkezetének helyreállítása, fenntartása, az  ehhez szükséges 
feltételek biztosítása.

 (2) A  természeti övezetben – a  (3)  bekezdésben meghatározott eltéréssel − a  természetvédelmi kezelés célja 
a természeti folyamatok működésének biztosítása, elősegítése, valamint helyreállítása, az ehhez szükséges feltételek 
biztosítása.

 (3) A (2) bekezdésben foglaltaktól csak abban az esetben lehet eltérni, ha természetvédelmi szempontból speciális vagy 
különleges jelentőségű természeti érték vagy terület megőrzése, helyreállítása csak egyes természeti folyamatok 
érvényre jutásával szemben biztosítható.

 (4) A  természetvédelmi kezelés tervezése és megvalósítása során a  minimálisan szükséges beavatkozás elvét kell 
követni. A  (2)  bekezdésben meghatározott cél megvalósítása érdekében szükséges természetvédelmi kezelést, 
továbbá a  (6) és (7)  bekezdések szerint biztosítandó tevékenységeket a  természeti környezet lehető legkisebb 
mértékű bolygatásával kell elvégezni.

 (5) A  természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 40.  § (2)  bekezdés szerinti 
természetvédelmi kezelés keretében a  természeti övezetben lehetséges természetvédelmi kezelési módok, 
természetvédelmi kezelési tevékenységek a következők:
1. beavatkozás nélküli védelem;
2. a Tvt. 33.  § (1)  bekezdése szerinti, természetvédelmi kezelés részeként végezhető, faanyag kitermeléssel és 

-kiszállítással járó erdőgazdálkodási beavatkozások köre és célja:
2.1. idegenhonos fafajok egyedeinek eltávolítása;
2.2. a  kizárólag védett természeti érték vagy terület megőrzése, fenntartása, a  természetes 

erdőszerkezet és erdődinamika helyreállítása érdekében történő, eseti beavatkozás;
2.3. katasztrófa esetén a  közvetlen élet- és vagyonvédelmi célból, vagy közszolgáltatás helyreállítása 

céljából végzett beavatkozás;
2.4. tudományos kísérletek részeként végzett beavatkozás;

3. inváziós fajok mechanikus, illetve elszóródásmentes kémiai kezelése, eltávolítása;
4. biológiai védekezés inváziós fajok ellen;
5. nyílt vízfelületek helyreállítása iszapkotrással;
6. vízfolyások és mellékági élőhelyek helyreállítása, revitalizációja;
7. mocsári és vízi növényzet vágás élőhelyi mozaikosság fejlesztése érdekében;
8. speciális fajmegőrzési tevékenységek, különösen állományerősítés, fajcentrikus élőhelykezelés, 

visszatelepítések;
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  9. természetes legelést modellező állattartás (nagy terület egybe kerítésével szakaszolás és terelés mentes 
legeltetés, őshonos vagy vélhetően őshonos állatfajjal vagy már kihalt fajt imitáló fajtával, hibriddel, 
a populáció természetes vagy mesterséges szabályozásával);

10. őszi vagy téli tisztító kaszálás és természetvédelmi célú cserje visszaszorítás;
11. vízkormányzás, vízvisszatartás és árasztás az  ehhez kapcsolódó műtárgyak építésével az  ökológiai vízigény 

kielégítése érdekében;
12. ökológiai rendszerek működésének biztosítására és fenntartására irányuló vízminőség-megőrzési és 

-fenntartási tevékenységek;
13. természetes vízjárás helyreállításának érdekében kotrási anyag, biomassza elszállítása;
14. meglévő, rendeltetésszerűen és rendszeresen használt, vagy a  rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban lévő − erdő, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló terület és erdészeti létesítmény 
esetében az  Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott − vonalas létesítmények környezetbaráttá 
tétele, ezzel összefüggésben annak karbantartása, felújítása, nyomvonalának módosítása és felszámolása;

15. a vadlétszám természetvédelmi célú szabályozása
15.1. a vad védelmével;
15.2. vadkizáró kerítés létesítésével és vadriasztó szerek, eszközök használatával;
15.3. befogással, kilövéssel, magasles elhelyezésével természetes vadeltartó képességet meghaladó vagy 

túltartott vadállomány esetén;
16. természetvédelmi célú állományszabályozás keretében inváziós halfajok visszaszorítása érdekében végzett 

halászat;
17. természetvédelmi célú kutatás és monitorozás, kutatáshoz szükséges infrastruktúra (pl. vízmérce, talajvízkút) 

kialakítása;
18. területőrzés;
19. hatósági táblák, jelzések kihelyezése;
20. jelzett turistautak kijelölése, fenntartása;
21. jelzett turistautakon kívül szakvezetéses túra vezetése korlátozott mértékben;
22. ismeretterjesztést szolgáló jelzett nyomvonal létesítése, üzemeltetése a rendeltetéséhez szükséges kisléptékű 

infrastruktúrával (így különösen: tájékoztató tábla, megfigyelőhely, taposási kárt mérséklő pallósor);
23. élőhelyek égetéses kezelése;
24. hulladékelszállítás, építmények felszámolása;
25. barlangok lezárásához, védelméhez, kutatásához kötődő beruházások;
26. barlangokhoz kötődő ismeretterjesztési tevékenység;
27. természetfilm forgatása;
28. közlekedést szabályozó eszközök (így különösen: sorompó) elhelyezése.

 (6) Az (5) bekezdés 2. pont 2.1., 2.2. és 2.4. alpontjai szerinti beavatkozások feltételeire, módjára, helyére, mennyiségére 
vonatkozó részletes és területspecifikus előírásokat a természetvédelmi kezelési terv és az erdőterv határozza meg. 
Az  (5)  bekezdés 2.  pont 2.3.  alpontja szerinti beavatkozásokat lehetőség szerint a  működési területével érintett 
nemzeti park igazgatósággal egyeztetett módon kell elvégezni.

 (7) A  természeti övezetben a  közszolgáltatások zavartalansága, az  emberi élet és vagyon biztonsága érdekében, 
valamint honvédelmi érdekből a következő tevékenységek végezhetők a vonatkozó természetvédelmi jogszabályok 
alkalmazásával:
a) az  épített környezet védelméről szóló törvényben meghatározott nyomvonal jellegű építmény és egyéb, 

a  közszolgáltatások biztosításához szükséges infrastruktúra jogszabály által előírt rendszeres karbantartása, 
közutak esetében területhatáron belüli korszerűsítése, környezetbaráttá tétele, havária esetén a helyreállítást, 
kármentesítést célzó beavatkozások; nagyvízi mederben az  árvizek biztonságos levezetése érdekében 
elengedhetetlen tevékenységek,

b) a közvetlen életveszély elhárítását és a vagyonmentést szolgáló tevékenységek, különös tekintettel az ár- és 
belvíz által okozott közvetlen életveszély elhárítására vonatkozó tevékenységekre, valamint ár- és belvíz által 
közvetlenül veszélyeztetett vagyon mentését szolgáló tevékenységekre,

c) honvédelmi feladatok végrehajtását szolgáló tevékenységek.
 (8) A (7) bekezdés a) és c) pontja nem mentesít a jogszabályban meghatározott természetvédelmi hatósági engedélyek 

beszerzése alól. A (7) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységeket − lehetőség szerint − egyeztetni kell 
a természetvédelmi kezelésért felelős szervvel.
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 (9) A  természeti övezetben a  kulturális örökséggel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében – a  vonatkozó 
természetvédelmi jogszabályok alkalmazásával − biztosítani kell a  kultúrtörténeti értékek megismerésére, 
feltárására, kutatására, állagmegóvására irányuló tevékenységek elvégzésének lehetőségét.

2. Természetkímélő hasznosítás övezete

2. § (1) A természetkímélő hasznosítás övezetében a természetvédelmi kezelés és a természetkímélő hasznosítás térben és 
időben együttesen, vagy egymás mellett van jelen. Az övezeten belül elsődleges cél ezek összhangjának biztosítása.

 (2) A  természetkímélő hasznosítás övezetében a  természetvédelmi kezelés mellett − a  (3)  bekezdés 
figyelembevételével − a táji és a természeti értékeket nem károsító, a védelem céljainak eléréséhez nem feltétlenül 
szükséges, vagy elsősorban nem a  védelem céljainak megvalósítására irányuló gazdálkodási – erdő esetében 
az erdőterv szerint erdőgazdálkodási −, területhasznosítási tevékenységek is folytathatók.

 (3) A  természetkímélő hasznosítás övezetében elhelyezkedő fokozottan védett természeti területek esetében a  Tvt. 
fokozottan védett természeti területekre vonatkozó előírásai alapján végezhetők tevékenységek.

 (4) Az 1. § (7)–(9) bekezdésében foglaltakat a természetkímélő hasznosítás övezetében is alkalmazni kell.

3. Szolgáltató övezet

3. § (1) A szolgáltató övezetbe a nemzeti parkon belül elhelyezkedő beépített területek, továbbá azon területek tartoznak, 
amelyeknek a funkciója, rendeltetése intenzív, rendszeres emberi jelenléttel jár.

 (2) Az 1. § (7)–(9) bekezdésében, valamint a 2. § (2) bekezdésében foglaltakat a szolgáltató övezetben is alkalmazni kell.
 (3) A természetvédelmi kezeléshez szükséges, azt elősegítő, továbbá a 2. § (2) bekezdésének megfelelő gazdálkodási és 

területhasználati tevékenységekhez kötődő infrastruktúrát elsősorban a szolgáltató övezetben kell elhelyezni.

4. A nemzeti parki övezetek területi kiterjedésének meghatározása

4. § (1) A  nemzeti parkok övezetekbe való besorolását úgy kell előkészíteni, hogy az  a  hosszútávú természetvédelmi 
célokat szolgálja, és az azokhoz illeszkedő stratégiai léptékű természetvédelmi rendeltetésnek a területi lehatárolás 
megfeleljen.

 (2) A nemzeti parki övezetek területi lehatárolásának szakmai előkészítéséért a működési területével érintett nemzeti 
park igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) felelős.

 (3) Az igazgatóság a nemzeti parki övezetek területi lehatárolásának szakmai előkészítése során
a) a nemzeti park táji és természeti értékeit, azok elhelyezkedését, állapotát, folyamatait,
b) a természeti értékeket veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetettség mértékét,
c) a fokozottan védett természeti területek elhelyezkedését,
d) a települések, beépített területek elhelyezkedését
veszi alapul.

 (4) Az igazgatóság a nemzeti parki övezetek területi lehatárolásának szakmai előkészítése során továbbá
a) az 1. § (7) bekezdés a) pontja szerinti nyomvonal jellegű építmények elhelyezkedését,
b) az árvízvédelmi lefolyási sáv elhelyezkedését,
c) a  (3)  bekezdésben nem szereplő egyéb, a  területhasználatra befolyással lévő tervek, programok tartalmát, 

különös tekintettel a területrendezési eszközök előírásaira
veszi figyelembe.

 (5) Ha az  igazgatóság a  (4)  bekezdésben szereplő körbe tartozó létesítmények elhelyezkedésére irányuló 
adatszolgáltatási kérelemmel fordul az  információval rendelkező szervhez, az  adatszolgáltatást az  igazgatóság 
megkeresésének beérkezését követő 15 napon belül teljesíteni kell.

 (6) A nemzeti parkok övezeti besorolásakor a Tvt.-ben és a nemzeti park létesítéséről vagy védettségének fenntartásáról 
szóló jogszabályban meghatározott védelmi célok elérése szempontjából optimális méretű és szerkezetű övezeti 
rendszer kialakítására kell törekedni.

 (7) Az  igazgatóság a  nemzeti parki övezetek tervezett területi lehatárolását a  honlapján közzéteszi. A  közzétételnek 
tartalmaznia kell a  nemzeti parki övezetek határvonalának térképi ábrázolását. A  közutak kezeléséért felelős 
szervezet, a  vízügyi igazgatóság, továbbá az  erdészeti hatóság a  közzétételről külön értesítést kap. További 
érdekeltek értesítése érdekében az  igazgatóság a  helyben szokásos módon közhírré teheti a  honlapon közzétett 
területi lehatárolás elérési helyét.
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 (8) A  tájékoztatás közzétételét vagy az  írásos értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül az  érintett központi 
államigazgatási szervek területi szervei, települési önkormányzatok, tulajdonosok, vagyonkezelők, gazdasági 
tevékenységet folytatók, a  természetvédelmi célra alakult társadalmi és érdek-képviseleti szervezetek írásos 
észrevételt tehetnek a honlapon megadott elérhetőségen keresztül.

 (9) Ha a  (8) bekezdés szerinti észrevételezés során az  igazgatósághoz egymásnak ellentmondó észrevételek érkeznek 
be, az igazgatóság az ellentmondás feloldása érdekében egyeztető tárgyalást tart.

 (10) A  nemzeti parki övezetek területi lehatárolására irányuló javaslatot az  igazgatóság felterjeszti 
a természetvédelemért felelős miniszterhez. A felterjesztésnek tartalmaznia kell az egyeztetés ellenére fennmaradt 
véleményeltéréseket.

5. § (1) A nemzeti parki övezetek területi kiterjedésének meghatározását a nemzeti park létesítéséről vagy védettségének 
fenntartásáról szóló miniszteri rendelet tartalmazza.

 (2) Az  (1)  bekezdésben említett rendeletben az  egyes nemzeti parki övezetek területi kiterjedését földrészletenként 
az  ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok feltüntetésével, vagy földrészletek EOV koordinátákkal meghatározott 
részterületeiként kell meghatározni.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2013. december 31-én lép hatályba.
 (2) E  rendelet 1. § (5)–(9) bekezdéseiben, a 2. § (2) bekezdésében, valamint a 3. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat 

az  5.  § (1)  bekezdés szerinti rendeletnek a  nemzeti parki övezetek területi kiterjedését megállapító módosítása 
hatályba lépését követően kell alkalmazni.

 (3) Hatályát veszti a  nemzeti parkok területének övezeti kategóriákba való besorolásáról szóló 14/1997. (V. 28.) 
KTM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 135/2013. (XII. 29.) VM rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási 
jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet 
módosításáról

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013.  évi CXXV.  törvény 20.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § k)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az  igazgatási jellegű 
szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet (a  továbbiakban: 
R.) 1.  §-ában a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013.  évi CXXV.  törvény” 
szövegrész helyébe „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013.  évi 
CXXV. törvény (a továbbiakban: Mtv.)” szöveg lép.

2. §  Az R. 3. § (2) bekezdésében az „a befizetést” szövegrész helyébe „az eljárás befejezését” szöveg lép.

3. §  Az R. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § E  rendeletnek a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint 
az  igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet 
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módosításáról szóló 135/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a  továbbiakban: Módr.) 1.  mellékletével megállapított 
díjtételeit a Módr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

4. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 135/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A  B

 1.  Az igazgatási szolgáltatási díjköteles hatósági eljárások megnevezése  Igazgatási szolgáltatási díj mértéke)

„

5. Adatváltozás bejelentése:
a) kérelmező személyében történt változás  

[Mtv. 11. § (1) bekezdés a) pont]
b) kérelmező hulladékgazdálkodási 

tevékenységét nem érintő adataiban történő 
változás [Mtv. 11. § (1) bekezdés b) pont]

c) a kérelmező hulladékgazdálkodási 
tevékenységét érintő adataiban történő 
változás [Mtv. 11. § (3) bekezdés]

a) 60 000 forint

b) 30 000 forint

c) 30 000 forint

”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 2021/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó 
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat 
módosításáról

 1.  A  Miniszterelnökségen, a  minisztériumokban, az  igazgatási és az  igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat (a  továbbiakban: 
Korm. határozat) 1. számú melléklet 7. sorában a „942” szövegrész helyébe a „954” szöveg lép.

 2.  A Korm. határozat 1. számú melléklet 10. sorában az „5606” szövegrész helyébe az „5621” szöveg lép.
 3.  Nem lép hatályba a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet 

ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1352/2013. (VI. 21.) Korm. határozat 2. pontja.

 4.  Ez a határozat – az 5. pontban meghatározott kivétellel – 2013. december 31-én lép hatályba.
 5.  Az 1. és 2. pont 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2022/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a SERVIER HUNGÁRIA Kft., a Leier Hungária Kft., a HAMBURGER Hungária Kft.,  
a Hamburger Hungária Erőmű Kft., a Dunapack Kft. és a DUPAREC Kft. magyarországi nagybefektetőkkel 
való stratégiai megállapodás megkötéséről

A Kormány
 1. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyarország Kormánya és a SERVIER HUNGARIA Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Váci út 1–3., cégjegyzékszám: 01-09-360574) között kötendő 
stratégiai együttműködési megállapodást a Kormány nevében aláírja,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhatalmazza a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkárát, hogy
a) a Magyarország Kormánya és a Leier Hungária Építőanyaggyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (9024 Győr, 

Baross Gábor út 42., cégjegyzékszám: 08-09-004486),
b) a Magyarország Kormánya és a Prinzhorn Csoport magyarországi leányvállalatai:
a HAMBURGER Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42–46., cégjegyzékszám: 
07-09-017523),
a Hamburger Hungária Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42–46., 
cégjegyzékszám: 07-09-016826),
a Dunapack Papír és Csomagolóanyag Korlátolt Felelősségű Társaság (1215 Budapest, Duna u. 42., cégjegyzékszám: 
01-09-966589) és
a DUPAREC Papírbegyűjtő és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság (1215 Budapest, Duna u. 42., 
cégjegyzékszám: 01-09-269129)
között kötendő stratégiai együttműködési megállapodást a Kormány nevében aláírja.
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Felelős: a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkára
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2023/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a Mátraszőlős község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási 
célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében, foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Mátraszőlős község külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás 
szerint 0142/1, 0142/2, 0142/3 és a  0142/4 helyrajzi számú földrészleteket, valamint ezen földrészletekből 
a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2024/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a Nagyréde község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási 
célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Nagyréde község külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás 
szerint 0238/8, 0238/10, 0238/11, 0238/12, 0238/13, 0238/14, 0238/15, 0238/36, 0238/38, 0238/39, 0238/40, 
0238/41, 0238/43, 0239/2, 0242/51 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási 
eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2025/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a Pásztó város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási 
célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Pásztó város külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerint 
0124 és a  0121/6 helyrajzi számú földrészleteteket, valamint az  ezen földrészletekből a  telekalakítási eljárások 
jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	221.	szám	 88773

A Kormány 2026/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló és az Elektronikus Közigazgatás 
Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akciótervének módosításáról

A Kormány
 1. megállapítja az  1.  melléklet szerint az  Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (a  továbbiakban: EKOP) 

2011–2013. évekre szóló akciótervét,
 2. jóváhagyja a 2. mellékletben meghatározott egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekteket,
 3. jóváhagyja az  EKOP 2009–2010. évekre szóló akciótervének módosítását a  3.  melléklet szerinti konstrukció 

tekintetében,
 4. elfogadja a 2. és 3. melléklet szerint, az ott meghatározott projektek kiemelt projektként történő nevesítését,
 5. hozzájárul a  4.  pont szerinti kiemelt projektek támogatási szerződéseinek – a  Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez, valamint a  szükséges 
szerződésmódosításokhoz,

 6. visszavonja az  Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2007–2008., 2009–2010. és 2011–2013. évekre szóló 
akciótervének módosításáról szóló 1626/2013. (IX. 5.) Korm. határozat 1–3. pontját, valamint 1. és 2. mellékletét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2026/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

1.	  oldal

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
0,30 23,09 12,24 35,63

              Tartalék:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen
0,00 12,58 17,30 0,00 0,00 29,88

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

2011 2012 2013

1.1.4 Központosított kormányzati informatikai 
rendszer kiterjesztése (KKIR2) 0,00 5,66 2,15

A KKIR projektben megkezdett végfelhasználói eszközök korszerűsítését kiterjesszék valamennyi 
felhasználóra, kiépüljön az egységes nyomtatás-menedzsment rendszer, illetve hogy folytatódjon 
az alkalmazások indokolatlanul nagy számának csökkentése érdekében az alkalmazás-
konszolidáció, melyhez mindenekelőtt az alkalmazások felmérése szükséges. Ezen túl, a 
központosított kormányzati informatikai rendszer működési környezete, az Egységes 
Infrastruktúra (EI) háttéreszközeinek korszerűsítése is elengedhetetlen, amelybe nemcsak az új 
szerverinfrastruktúra kiépítése, hanem a szerverek modern környezetben elhelyezése is kiemelt 
jelentőségű. Megvalósul a KEF portál fejlesztése az elektronikus közbeszerzés bevezetése 
érdekében. A projekt keretében a járási törzshivatalok és kirendeltségek PC állománya is 
lecserélésre kerül, valamint a felhasználóknak a konszolidált, központról menedzselt informatikai 
munkavégzés támogatása is megvalósul, beleértve a vezetékes telefonok fejlesztését is.

NFM

1.1.7

A Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság 

informatikai infrastruktúrájának komplex  
fejlesztése 

0,00 0,08 0,00

A 2012. január 01-én létrejött, s a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében fontos szerepet 
betöltő Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság hatékony, független és 
ügyfélbarát működése érdekében feltétlenül szükséges a rendkívül mértékben elavult informatikai 
infrastruktúra fejlesztése. Ezen fejlesztések főbb elemei között vannak az optikai hálózat 
kiépítése, a komplex munkafolyamat irányítási rendszer kialakítása, webes portál létrehozása, 
SIS2 rendszerrel kapcsolatos feladatok és szükséges hardver igények kielégítése.

NFM

1.1.10
A katasztrófavédelmi informatikai 

rendszerek döntéstámogató szerepének 
és biztonságának növelése

0,00 1,50 0,00

Veszélyes anyagok közúti szállításával kapcsolatos döntéstámogató rendszer; megyei 
szerverkonszolidáció; katasztrófák elleni védekezésben alkalmazott gépjárművek vonulását 
támogató komplex térinformatikai rendszer, valamint a hatósági munka döntéstámogató 
informatikai hátterének biztosítása; az IT rendszerek katasztrófatűrő képességének növelése, 
mentési, archiválási feladatok biztonságos kialakítása, hálózatbiztonsági megoldások 
alkalmazása.  A katasztrófák elleni védekezésben résztvevő védelmi szervezetek erő- és eszköz 
adatainak nyilvántartása, riasztásuk, berendelésük és készenlétbe helyezésük informatikai 
támogatása.

BM

1.1.12 Komplex mezőgazdasági 
kockázatkezelési rendszer 0,00 1,25 0,00

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. 
évi CLXVIII. törvény egységes kárfelelősségi rendszert határozott meg az agrárium szereplői 
részére, amely két pilléren, egyrészt az állami kárenyhítési rendszeren, másrészt egy piaci 
biztosítási struktúrán nyugszik. Jelen projekt célja a módosult agrár-kockázatkezelési rendszer 
követelményeit teljes körűen kielégítő fejlesztések megvalósítása.

VM

1.1.13
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal szakrendszeri informatikai 
fejlesztése

0,00 0,50 0,00
A projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációját segítő ellátási rendszer 
korszerű és integrált működését biztosító, a feladatellátásért felelős államigazgatási szervek 
feladatait támogató informatikai rendszer létrehozása.

EMMI

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Prioritás rövid tartalma
A prioritási tengely célja a közigazgatás működésében az elektronikus szolgáltatások nyújtásának képességhez szükséges belső fejlesztések végrehajtása, ami által biztosíthatók a közigazgatáson belüli (G2G) informatikai alapú szolgáltatások. 
Egyúttal ezek a fejlesztések teremtik meg az állampolgárok (G2C) és a vállalkozások (G2B) felé nyújtandó szolgáltatások hátterét, amely ügyfelek általi elérhetőségét a 2. prioritási tengelyben szereplő beavatkozások alapozzák meg. E 
beavatkozások egyúttal szolgálják az EU fejlesztési programjaiban – így különösen az i2010 programban – megfogalmazottakhoz illeszkedő közigazgatási fejlesztési pálya megvalósítását. A jelzett beavatkozások az összes államigazgatási ügyet, 
eljárást és folyamatot érinthetik, függetlenül attól, hogy azokat államigazgatási és/vagy önkormányzati szervek látják el.

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV (MrdFt)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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2.	  oldal

2011 2012 2013

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV (MrdFt)

1.1.14 Adóigazgatási szakrendszerek 
integrációja 0,00 1,50 0,00

A projekt az adóigazgatás rendszereinek integrációját, hatékonyságának növelését célozza. A 
projekt keretében a végrehajtási rendszer korszerűsítése, valamint az ellenőrzési rendszer 
megújítása, korszerűsítése történik meg. 

NGM

1.1.15 Felelősen, felkészülten a 
büntetésvégrehajtásban 2. ütem 0,00 0,50 0,00

A konstrukció célja, hogy - építve a 2009-2011-es akciótervben nevesített "Felelősen, felkészülten 
a büntetésvégrehajtásban" nevű projekt eredményeire építve - tovább korszerűsítse a büntetés-
végrehajtási intézményrendszer szolgáltatási
funkcióját. A fejlesztés megvalósításával gyorsabbá, korszerűbbé válnak a büntetésvégrehajtás 
folyamatai és feladatkörei.

BM

1.1.16

A bírósági szervezetrendszert érintő 
jogszabályi változásokból eredő 
fejlesztések a Bírósági Integrált 

Informatikai Rendszerben és a Vezetői 
Információs Rendszerben

0,00 0,00 0,29

A projekt fő célja az igazságügyi reform következtében bekövetkezett törvényi változásokból 
fakadó fejlesztési igények megvalósítása a bíróságok működésének szempontjából alapvető, a 
napi ügyvitelt meghatározó informatikai rendszerek tekintetében. A fejlesztés eredményeképpen a 
rendszerek alkalmassá válnak arra, hogy folyamatosan és rugalmasan kövessék a strukturális 
változásokat.

KIM

1.1.18
Külső és belső adatforrások elemzését 
támogató tudásmenedzsment rendszer 

kialakítása
0,00 0,00 0,30

A projekt célja, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a törvény által engedélyezett, figyelendő és 
elemzendő adatforrások szűrését és tartalom alapú elemzését támogató intelligens 
tudásmenedzsment rendszer kerüljön kialakításra.

BM

1.2.4 Elektronikus Hulladékgazdálkodási 
rendszer 0,00 0,90 0,00

Jelen projekt célja egy olyan hatékony, gyors és biztonságos hulladékgazdálkodási szakrendszer, 
illetve ehhez teljes integrált informatikai rendszer kialakítása, amely teljeskörűen biztosítani tudja 
a törvényben meghatározott feladatok sikeres elvégzését.

VM

1.2.11 Országos támogatás-ellenőrzési 
rendszer 0,00 0,00 0,80

Az országos támogatás-ellenőrzési rendszer projekt célja a hazai- és európai uniós források 
odaítélési eljárásainak hatékonyabbá tétele két komponensen keresztül: az egyik komponens a 
jogosulatlan támogatások kiszűrését segítené elő (egy egységes támogatás-halmozódás 
ellenőrzési rendszer révén), míg a másik egy pozitív ügyféllista és egy integrált ügyfél-minősítési 
rendszer bevezetését tenné lehetővé.

NFM

1.2.14 A hivatalos lapok kiadási folyamatának 
modernizálása 0,10 0,00 0,00

A projekt célja, hogy megoldást nyújtson a hivatalos lapok (Magyar Közlöny, Hivatalos Értesítő) 
megjelentetésével összefüggő munkafolyamatok hatékony, egyszerű és biztonságos 
átalakítására, elősegítve a közigazgatáson belüli feladatvégzés szervezeti és informatikai 
támogatottságát, koordinációját.

KIM

1.2.15 E-közigazgatási Szabad Szoftver 
Kompetencia Központ létrehozása 0,20 0,00 0,00

A projekt célja, hogy szabad szoftveres alaptevékenységeket végezzen, elősegítve, hogy 
hazánkban jobban elterjedjenek a szabad szoftverek, ennek hatásaként javuljon a közigazgatási 
informatikai rendszerek interoperabilitása. A kompetencia központ elsősorban bevezetés 
támogató tevékenységeket végez: honosítás, fejlesztés, terméktámogatás, oktatás, illetve 
elkészíti az ezeket megalapozó dokumentációkat. 

KIM

1.2.16 Központi Illetményszámfejtési Rendszer 0,00 1,50 0,00 A projekt során a Központi Illetményszámfejtési Rendszer felülvizsgálata, fejlesztése történik meg. 
A projekt a folyamat illetve az informatikai korszerűsítést is magában foglalja. NGM

1.2.17

A szakrendszereknek (beleértve az 
igazságszolgáltatást is) a módosult 

követelményeknek való megfeleléshez 
szükséges fejlesztéseket szolgáló 

kiemelt projekt keret

0,00 1,40 0,00
 - Web alapú agrárstatisztikai információs rendszer kialakítása és összeköttetése
- Az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési 
tervek digitalizálása

VM
BM NFM

1.2.18 A KEKKH informatikai infrastruktúrájának 
fejlesztése 0,00 1,00 0,00 A projekt célja a KEKKH számítógépes szolgáltató kapacitásának (szerverek) kiépítése és 

fejlesztése, a szükséges szoftver eszközök és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása. KIM

1.2.19 Mezőgazdasági és környezeti 
információs rendszer 0,00 1,35 0,00

A mezőgazdasági és környezeti információs rendszer révén megteremtődik az alapja annak, hogy 
egy ügyfél-tájékoztatási és hivatali interoperabilitási célokat egyaránt szolgáló egységes 
rendszerbe kerüljön a mezőgazdasági ügyfelekre, illetve a mezőgazdasági földterületekre 
vonatkozó minden, állami forrásból elérhető információ. Ez egyrészt a mezőgazdasági 
földterületekre vonatkozó főbb térinformatikai alapinformációknak, valamint az ügyfeleknek a 
mezőgazdasági földterületekhez kapcsolódó ügyei során keletkező főbb információknak az 
összegyűjtését jelentené. 

VM

1.2.23 Hibrid kézbesítési és konverziós 
rendszer 0,00 3,25 0,00

A projekt keretében kialakításra kerül a közigazgatás részére egy olyan informatikai rendszer, s 
azon egy olyan szolgáltatás (hibrid kézbesítés), amellyel a közigazgatás az ügyfelek felé 
elektronikus iratairól a hiteles papír alapú értesítéseit elkészíttetheti, s a rendszer a küldeményt 
hiteles kézbesítésre át is adja. A projekt keretében szintén lehetővé válik egy papír okmányról 
hiteles elektronikus másolat készíttetés és egyben annak felküldése a közigazgatásnak (inverz 
hibrid). A kialakítandó központban pedig a levélben beküldött iratok központi bontása, 
digitalizálása, és digitális formában továbbítása történik meg.

NFM

1.2.24

Az MVH Integrált Irányítási és 
Ellenőrzési Rendszerének kiterjesztése 

(IIER2) és felkészítése a 2014-20-as 
KAP ciklus követelményeinek 

kiszolgálására

0,00 0,00 3,00

A cél egy olyan költséghatékony informatikai infrastruktúra kialakítása, ami platformot teremt egy 
új, rugalmas, teljeskörűen elektronizált támogatás igénylési folyamat megvalósításához 
a 2014-2020-as KAP ciklusra. Az MVH által a társszervek számára kiajánlott szolgáltatásokon 
keresztül a mezőgazdasági ügyfelek felé az egységes és jó színvonalú működést nyújtó állam 
képe teremtődik meg.

VM

1.2.26 A járási hivatalok informatikai 
infrastruktúrájának fejlesztése 0,00 0,00 5,10

A projekt célja a kormányhivatali szervezeti rendszer részét képező járási hivatalok stabil 
működéséhez szükséges informatikai infrastruktúra fejlesztése, helyi és központi szolgáltatások 
kialakítása illetve továbbfejlesztése, beleértve azok eszközigényét. Az infrastruktúra-fejlesztést a 
korábbiakhoz képest a járási hivatalok szélesebb köre számára teszi lehetővé, magasabb 
színvonalon.

KIM
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3.	  oldal

2011 2012 2013

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV (MrdFt)

1.A.2
Ágazati pályázat a közigazgatási 

szolgáltatások belső folyamatainak 
megújítására

0,00 2,70 0,00
Az egyfordulós pályázat célja több közigazgatási szakrendszer informatikai fejlesztése az 
elektronikus ügyintézés elterjesztése, illetve a közigazgatási munka hatékonyabbá tétele 
érdekében.

NFM KIM

1.A.3

Kimutatható megtakarítással járó 
központi elektronikus szolgáltatások 

használatára történő áttérés 
(Kormányzati felhő, NTG csatlakozás, 
gazdálkodás, intézményi működtetés, 

iratkezelés)

0,00 0,00 0,40

A pályázat célja a funkcionális szolgáltatások rendszerbe integrálása és ezáltal azok olcsóbb 
működtetése. Ilyen szolgáltatások, amelyek igénybevételére való átállást célszerű támogatni:
- Központi kormányzati felhő szolgáltatások intézményi bevezetéséhez szükséges 
infokommunikációs fejlesztések,
- Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz (NTG) való csatlakozáshoz szükséges intézményi 
infokommunikációs fejlesztések,
- az intézményi gazdálkodásnál a központi szolgáltatásokra átállás
- az alapvető intézményműködtetési szolgáltatásokra átállás (beleértve az alapszintű 
irodaautomatizálási környezetet – szövegszerkesztő, levelező rendszer),
- irat- és dokumentumkezelés.

NFM KIM

ÁFA kompenzáció 0,00 0,00 0,20

1. Prioritás 0,30 23,09 12,24

1.1.17
Költségvetés tervezési és központi 

költségvetési és gazdálkodástámogatási
rendszer

0,00 0,00 1,31
A Költségvetés Gazdálkodási Rendszer, valamint hazai költségvetési forrásokból megvalósult, 
illetve megvalósuló kapcsolódó fejlesztésekre épülő, egységes költségvetés tervezési és központi 
költségvetési és gazdálkodástámogatási rendszer fejlesztése.

NGM

1.2.27

Országos hatáskörű nyilvántartások és a 
kormány.hu webportál meglévő 
informatikai infrastruktúrájának 

korszerűsítése

0,00 0,00 2,00

A projekt eredményeként az országos hatáskörű nyilvántartási rendszerek teljesítmény és 
költséghatékonyság szempontjából megújításra kerülnek. A korszerű környezetnek köszönhetően 
megnő a lekérdezések sebessége, jelentősen csökkenek az üzemeltetési költségek, és a 
rendszerek megbízhatósága növekszik. Fő fejlesztési területek:
- kormany.hu webportál kiszolgáló infrastruktúra kiváltása,
- hatósági szolgáltatások naplózó rendszerének korszerűsítése,
- nyilvántartások licensz és hálózati konszolidációja, valamint
- a szervertermek infrastruktúrájának korszerűsítése.

KIM

1. Tartalék támogatási 
konstrukciók 0,00 0,00 3,31

Tartalék támogatási konstrukciók
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4.	  oldal

I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
5,90 14,84 17,13 37,87

              Tartalék:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen
0,00 14,09 16,25 0,00 0,00 30,34

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

2011 2012 2013

2.1.12
ESR – az egységes európai hívószámra 

(112) alapozott Európai Segélyhívó 
Rendszer

5,00 0,00 0,38

A cél az integrált rendszer létrehozásával a segélyhívásokat fogadó rendszerrel együtt 
működtetve egy, a különböző veszélyhelyzetekben összehangolt irányítást lehetővé tevő, a 
készenléti szervek között élő és operatív kapcsolatot biztosító tevékenységirányítási 
keretrendszer kialakítása. 
Az egyetlen hívószámon történő segélyhívással több, a segélynyújtásban érintett szervezet 
elérése válik párhuzamosan lehetségessé, és a segélyhívással a bajba jutottak számára történő 
gyors és összehangolt munka eredményeivel a szolgáltató közigazgatás közvetlenül és konkrét 
eredményekkel igazolhatja, hogy valóban az emberekért működik, valamint működésének 
középpontjába a polgárok igényeit és elvárásait helyezi.

NFM BM, KIM

2.1.14 Telefonos ügyfélszolgálat megújítása 0,90 0,00 0,00

Megvalósul azon contact center – szemlélet, amelynek célja a hatékony üzemeltetetés és 
erőforrás-gazdálkodás, az egységes folyamattervezési szemlélet és oktatási módszertan, 
továbbá az egységes tudásforrásból történő ügyfélkiszolgálás. Mindezen célok kézzelfoghatóvá 
tételének eszköze a szolgáltatási szint paramétereinek meghatározása, azok folyamatos 
monitorozása és eltérés esetén azonnali beavatkozás megkezdése, valamint 
teljesítményértékelés és minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, betartatása. A kialakított 
rendszer transzparens működése lehetővé teszi, hogy a vezetői információs rendszeren keresztül 
a fenntartó szervezet felelősének mindenkor lehetősége legyen információt kinyerni az 
ügyfélkiszolgálás minőségének állapotáról.
A megvalósuló rendszer erőforrásai lehetőséget biztosítanak arra, hogy más közigazgatási 
szervezetek telefonos ügyfélszolgálati tevékenységét a contact center – részben vagy egészben 
– átvegye, és annak további üzememeltetéséről gondoskodjon. Ezen túl a contact center belső 
help-desk szolgáltatás biztosítására is képes, amelynek célja, hogy a közigazgatásban dolgozók 
számára belső támogatást biztosítson, ezzel segítve a közigazgatás egységes ügykezelési 
folyamatainak megvalósítását.

KIM

2.1.15
Az integrált ügyfélszolgálatok 

interoperabilis informatikai 
infrastruktúrájának kialakítása

0,00 1,00 0,00 A cél a kormányablakok hálózatai hátterének fejlesztése és az okmányirodák működéséhez 
szükséges kiegészítő eszközök és szolgáltatások biztosítása. KIM

2.1.17

A szakrendszereknek (beleértve az 
igazságszolgáltatást is) a módosult 

követelményeknek való megfeleléshez 
szükséges fejlesztéseket szolgáló kiemelt 

projekt keret

0,00 1,50 0,00 - Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése VM

2.1.19 Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés 
ügyfélkapcsolati fejlesztése 0,00 0,00 1,30

A projekt keretében fejlesztésre kerül a valódi sajátszámlás befizetés nyilvántartás. A létrejövő 
rendszer a kormányzat felé az elemzésekhez, az ügyfelek felé pedig a konkrét helyzetük 
megismeréséhez nyújt felületet és azon keresztül adatszolgáltatást. A projekt eredményeképpen 
rendszeres értesítésként az ügyfelek kérhetik a befizetési adatokról való tájékoztatást 
(elektronikusan vagy papír alapon).

NGM

2.1.20 Postai agora 0,00 0,50 0,00

A postai agora egy olyan, speciális a kistelepülések közigazgatási ügyintézését (adó-, agrár-, 
egészségügyi igazgatás, hatósági (pl. őstermelői) engedélyek) támogató projekt, ami társadalmi 
hatásaiban a kistelepülések népességmegtartó erejét is növeli. A nagyvárosokban rendelkezésre 
álló innovatív infrastruktúrát, szolgáltatást elérhető kell tenni a környező kisebb településeken is. 
Elengedhetetlenül fontos, hogy a megmaradt néhány helyi intézményben elérhetővé váljanak a 
legmodernebb technológiák és szolgáltatások, miközben ezek a helyi közösségek erősödését is 
szolgálják.

NFM

2.1.22

Az Elektronikus szolgáltatások 
kiterjesztése és az emberi erőforrások 

optimalizálása az ítélkezés 
időszerűségének javítása érdekében

0,00 0,60 0,00

A projekt elsődleges célja a hatékonyabb igazságszolgáltatás kialakítása érdekében, olyan 
informatikai alkalmazás létrehozása és bevezetése, amely által - a területi diszparitások 
csökkentésével - minden egyes magyar állampolgár számára ugyanolyan színvonalú, gyors, tér- 
és időkorlátoktól mentes, megbízható bírósági ügyintézés válik elérhetővé. A fejlesztés révén 
olyan informatikai rendszer és portálfelület kialakítására kerül sor, amelynek segítségével 
egyrészt a közvélemény releváns információhoz juthat a bírói ügyteherelosztás tekintetében, 
másrészt az állampolgárok és a társszervek igazgatási kérdésekben egységes, könnyen 
kezelhető elektronikus felhasználói kezelői felületen keresztül intézhetik ügyeiket.

KIM

2.1.23
A járási hivatalok integrálása a 

kormányhivatalok ügyfélszolgálati 
rendszerébe

0,00 0,00 6,00

Az ügyfelek elektronikus csatornán közvetlenül igénybe vett ügyfélszolgálati kiszolgálásba, illetve 
a telefonos, valamint a személyes  ügyfélszolgálati kiszolgálásba a járási hivatalok illetve egyes 
kormányhivatali szakigazgatási szervek bevonásához szükséges informatikai feltételek 
kialakítása, beleértve a személyek és információk elérhetőségéhez szükséges eszköz, hálózat és 
alkalmazás fejlesztéseket.

KIM

2.2.1
Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt 

szolgáltatások nyújtása (Kormányzati 
felhő)

0,00 2,85 0,00

A projekt célja: az elavult IKT erőforrások és a nem megfelelő üzemeltetési biztonságot adó 
géptermi kapacitások hosszú távon való kiváltása magas színvonalú üzemeltetési környezetet és 
hatékonyabb működtetést jelentő adatközpontokkal. E cél érdekében több helyszínen olyan 
adatközpont jön létre, mely lehetőséget biztosít a felhő alapú működést adó eszközök 
elhelyezésére, valamint későbbi kijelölés alapján egyes meglévő rossz állapotú géptermek 
kiváltására. 
A projekt eredményeképpen, olyan felhő alapú informatikai szolgáltató központ áll majd 
rendelkezésére, amely a későbbi kormányzati projektek egy részénél az informatikai 
infrastruktúra beszerzést szükségtelenné teheti. 

NFM

2.2.4 Kormányzati intézmények telephelyein 
végberendezések modernizációja 0,00 1,00 0,60

A projekt célja, hogy meghatározott kormányzati intézményi telephelyeken és hálózati 
csomópontokban lévő berendezések cseréjével az elérési hálózat sávszélessége hosszabb 
távon többszörözhető legyen, illetve meghatározott telephelyeken a hálózati rendelkezésre állás 
növekedjen. A megvalósított fejlesztésekkel az elektronikus hírközlési szolgáltatások 
kihasználását lehet javítani, ezáltal az intézmények belső- és egymás közti kommunikációra 
igénybe vett szolgáltatásainak minősége nagymértékben emelhető.

NFM

2.2.5

Az Informatikai Közháló programban a 
kormányzati feladatokat ellátó szervek és 

közintézmények részére biztosított internet 
hozzáférések kiszolgáló informatikai 
végberendezéseinek korszerűsítése

0,00 0,24 0,00

A projekt célja, hogy a NISZ Zrt. által működtetett Közháló rendszerben emeltszintű internet-
szolgáltatással ellátott 1250 intézmény telephelyén lévő hálózati berendezéseinek cseréjével 
lehetővé tegye az internet sávszélesség növekedését, csökkentse a meghibásodások miatti kieső 
forgalmi időszakok tartamát. A fejlesztéssel közvetlenül javul az intézmények Közháló 
szolgáltatásokhoz hozzáférése, saját weboldalaik üzemeltethetősége, a saját működési 
hatékonyságuk.

NFM BM, KIM

2.3.7

Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok 
fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe 

integrált adatkezelés és azonosítás 
megvalósítása

0,00 2,80 0,00

A projektben valós ügyfélkapcsolati rendszer kialakítása történik meg, elsősorban a szolgáltatók, 
mint ügyfelek felé biztosítva a hatékony kapcsolattartást, ügyintézést, az alapvető nyilvántartások 
szolgáltató képes alapnyilvántartássá szervezését.
A projekt lehetővé teszi az ellátások finanszírozásának jobb megalapozását, pontosabb 
követését. Ennek része egy valódi monitoringot lehetővé tevő rendszer kialakítása, támaszkodva 
az e-kézbesítési szolgáltatására, felhasználva a (részben megújuló) űrlapos jelentési 
megoldásokat, de lehetővé téve a gépi adatszolgáltatást az auditált egészségügyi rendszerek 
számára. Része egy új szolgáltatói információs rendszer kialakítása is. 

EMMI NFM

2.3.8 Teljeskörű ügyfélazonosítás 0,00 2,15 0,00

Az új azonosítási megközelítés a piaci trendeket figyelembe véve nagyobb szabadságfokot 
biztosít az ügyfélnek, lehetővé téve az állami költségvetést nem terhelő megoldások 
alkalmazását is. A projekt keretében kialakul a teljeskörű ügyfélazonosítási rendszer. Itt 
alapvetően a személyek (mind a természetes, mind az egyéb, természetesen külön-külön 
feladatként értelmezve) hiteles nyilvántartása egészül ki olyan új elemekkel, amelyek az 
azonosítás, elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés hatékonyabb és olcsóbb megoldásait 
biztosítják magasabb garanciális szintek mellett. Ennek egyik fontos eleme a rendelkezés 
nyilvántartás-szolgáltatás kialakítása, amelyben az érintett (személy) azonosítására, 
kapcsolattartására, adatkezelésére vonatkozóan megszorító (például magasabb biztonsági szintű 
azonosítás megkövetelése), illetve megengedő rendelkezést tehet (például normál e-mail 
kapcsolat igénylése). A jogbiztonság garantálásához kialakításra kerül (a szűken vett belső állami 
feladatkörre) az állami hitelesítés szolgáltatás. Ez egyrészt az állam nevében történő gépi 
hitelesítésekhez szükséges igazolásokat (tanúsítványokat) adja ki, másrészt a kézi 
kiadmányozási feladatokhoz megfelelő biztonsági szintű aláírási lehetőséget tesz lehetővé. A 
projekt keretében valósul meg az azonosítók közti átjárhatóságot biztosító (így magasabb 
kényelmi szintű azonosítási szolgáltatások kialakítását lehetővé tevő) összerendelési 
szolgáltatások kialakítása is, amely az interoperabilitás egy olcsó, hatékony megoldását 
biztosítja.  „A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv implementálása (SZIR)” 
projekt részbeni megvalósítása.

KIM NFM, NGM

2.A.2
Ágazati pályázat a közigazgatási 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést 
támogató fejlesztésekre

0,00 2,20 2,00 Az egyfordulós pályázat célja több közigazgatási szakrendszerhez való hozzáférés javítása az e-
közigazgatási szolgáltatások széles körben való elterjesztése  érdekében. NFM KIM

2.1.24 Digitalizált törvényhozási tudástár 2. ütem 0,00 0,00 0,45

Az OGYK 2010 előtti digitalizált állományainak összekapcsolása, analitikus szintű metaadatokkal 
való ellátása; ezek során a történeti országgyűlési dokumentumok ülésnap-szintű elemző-
analitikus feldolgozása. A digitalizált állomány folyamatos bővítése a könyvtár 
dokumentumállományából válogatott művekkel. Terveink szerint a projekt végére az olvasók – a 
DTT projekt első szakaszában digitalizált 2 millió oldallal együtt - összesen 4 millió oldal 
terjedelmű digitális állományt érhetnek majd el. Ennek biztosításához a megfelelő eszközök, 
tároló kapacitások beszerzése, szoftverfejlesztés, programozói közreműködés. A feladat 
elvégzésével az ország legnagyobb terjedelmű jogi tartalomszolgáltatása jön létre. A könyvtár 
területén egy korszerű digitalizáló műhely és oktatóterem kialakítása, amely a projekt befejezése 
után is képes a könyvtári és más parlamenti dokumentumok digitális állományainak folyamatos 
bővítésére, valamint a felhasználók képzésére.

KIM

2.2.6 Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) 
fejlesztése 0,00 0,00 3,20

A projektben az NTG elavult eszközeinek cseréje történik meg, a kormányzati hálózatok további 
racionalizálása és konszolidálása mellett. A kormányzati vezetékes hangszolgáltatásba a 
közigazgatás szélesebb köre lesz bekapcsolható.

NFM

2.2.7 Az Egységes Digitális Rádiótávközlő 
rendszer (EDR) fejlesztése 0,00 0,00 3,00

A 346/2010. (XII. 28.) Kormányrendeletben meghatározott felhasználók részére az EDR 
használatának biztosításához lefedettség (területi ellátottság) növelése, központ kapacitás 
bővítése rendszerelemek cseréjével, új követelményeket teljesítő rendszerszoftver telepítésével.

NFM

ÁFA kompenzáció 0,00 0,00 0,20
2. Prioritás 5,90 14,84 17,13

2.1.9 Törvényhozás Információs rendszer és a 
kapcsolódó weboldal továbbfejlesztése 0,00 0,00 0,20

A megvalósítandó rendszer tárgya az Országgyűlési Hivatalnak a modern kor igényeinek 
megfelelő, az információs társadalom lehetőségeire építő fejlesztése. A versenyképesség-
növelési cél érvényesítése érdekében – összhangban az állampolgárok és a vállalkozások 
növekvő elvárásaival – az eddigi intézmény-centrikus hozzáállás helyébe folyamatosan a 
szolgáltatás-, illetve ügyfélközpontú megközelítés lép. A hivatali folyamatok átszervezésével, 
egyszerűsítésével, majd ezt követően infokommunikációs eszközökkel történő támogatásával 
hatékonyabbá válik a Hivatal működése. A projektjavaslat magában foglalja a hivatal 
működésének, eljárásainak, folyamatainak, szolgáltatásainak az infokommunikációs technológiát 
kihasználó modernizációját.

KIM

2.1.15
Az integrált ügyfélszolgálatok 

interoperabilis informatikai 
infrastruktúrájának kialakítása

0,00 0,00 0,60

A projekt két fő elemét képező személyes és elektronikus ügyintézési csatorna működtetéséhez 
szükséges informatikai alapinfrastruktúra feladat, valamint az ügyfélszolgálati rendszer 
kialakítása feladat  kapcsán - többek között - az érintett munkahelyek darabszámának 
növekedése, a jogszabályváltozások (pl. Ket), valamint az ügyszámok növekedése által okozott 
többlet feladatok teljesítése.

KIM

2. Tartalék támogatási konstrukciók 0,00 0,00 0,80

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely fő célja az ügyfelek kiszolgálásához szükséges beavatkozások megvalósítása, a közigazgatási szolgáltatások folyamatainak elektronizálása, tranzakciós szintjének emelése. Egységes, szabványosított keretrendszerben kialakításra 
kerülnek az EU által elvárt 20 szolgáltatás, valamint a 20 szolgáltatáson kívüli, az ügyfeleket leginkább érintő közigazgatási szolgáltatások folyamatainak e-kormányzat vezérelte követelmény specifikációi, majd ezek alapján az érintett szolgáltatási 
folyamatok elektronizálása.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Tartalék támogatási konstrukciók

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter
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5.	  oldal

I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
0,00 5,55 0,30 5,85

              Tartalék:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen
0,00 4,60 1,25 0,00 0,00 5,85

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

2011 2012 2013

3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi 
Régióban megvalósítandó fejlesztésekre 0,00 0,95 0,30

Az egyfordulós pályázat célja olyan informatikai fejlesztések végrehajtása a Közép-
Magyarországi Régióban amelyek az operatív programban megfogalmazott beavatkozási irányok 
(Közigazgatási belső folyamatok megújítása és elektronizálása; Hozzáférést szolgáló 
fejlesztések) megvalósulását szolgálják.

NFM KIM

3.1.5
A Rendőrség elektronikus feldolgozó 
rendszerének korszerűsítése a KMR 

régióban
0,00 2,00 0,00

A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése, bővítése, átstrukturálása, 
egyes közigazgatási folyamatok elektronizálása, valamint az informatikai biztonság növelését 
célzó hardverkörnyezet és egyéb technikai eszközrendszer fejlesztése a KMR régióban.

BM

3.1.6 Önkormányzati ASP központ felállítása 0,00 2,60 0,00
A projekt egy olyan központi elektronikus alkalmazás-szolgáltató (ASP) központ kialakítását 
célozza meg, amely lehetővé teszi a helyi önkormányzati feladatellátás és belső működés 
támogatását a Közép-magyarországi régió vonatkozásában.

NFM KIM, NGM

3. Prioritás 0,00 5,55 0,30

3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi 
Régióban megvalósítandó fejlesztésekre 0,00 0,00 2,00

Többlet forrás biztosítása az egyfordulós pályázathoz, melynek célja olyan informatikai 
fejlesztések végrehajtása a Közép-Magyarországi Régióban amelyek az operatív programban 
megfogalmazott beavatkozási irányok (Közigazgatási belső folyamatok megújítása és 
elektronizálása; Hozzáférést szolgáló fejlesztések) megvalósulását szolgálják.

NFM KIM

3.1.6 Önkormányzati ASP központ felállítása 0,00 0,00 0,60 Az "Önkormányzati ASP központ felállítása" projekt kiegészítése a KMR régión belül. NFM KIM, NGM

3.
Tartalék támogatási konstrukciók 0,00 0,00 2,60

Tartalék támogatási konstrukciók

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A Közép-magyarországi régió – az ország régiói közül egyedül − a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés alá tartozik. Az elektronikus közigazgatás fejlesztése az eddigi tapasztalatok alapján hatékonyan nem valósítható meg központi, 
egységes irányítás nélkül. Ez viszont csak úgy lehetséges, ha az operatív program külön prioritási tengelyt tartalmaz a Közép-magyarországi régióra, mint a regionális versenyképesség és foglalkoztatás alá eső régióra. Jelen prioritási tengely leképezi az 1. 
és 2. számú prioritási tengelyeket a Közép-magyarországi régióra.

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon )

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszter
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1.	  oldal

A B C D E F G

1. Konstrukció 
kódja Projekt megnevezése Operatív Program Támogatást igénylő neve

Kiemelt projekt 
támogatási összege 
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei 
(amennyiben releváns)

2. 1.1.4 Központosított kormányzati informatikai rendszer 
kiterjesztése (KKIR2)

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt. 7,81

A KKIR projektben megkezdett végfelhasználói eszközök korszerűsítését kiterjesszék valamennyi 
felhasználóra, kiépüljön az egységes nyomtatás-menedzsment rendszer, illetve hogy folytatódjon az 
alkalmazások indokolatlanul nagy számának csökkentése érdekében az alkalmazás-konszolidáció, 
melyhez mindenekelőtt az alkalmazások felmérése szükséges. Ezen túl, a központosított 
kormányzati informatikai rendszer működési környezete, az Egységes Infrastruktúra (EI) 
háttéreszközeinek korszerűsítése is elengedhetetlen, amelybe nemcsak az új szerverinfrastruktúra 
kiépítése, hanem a szerverek modern környezetben elhelyezése is kiemelt jelentőségű. Megvalósul a 
KEF portál fejlesztése az elektronikus közbeszerzés bevezetése érdekében. A projekt keretében a 
járási törzshivatalok és kirendeltségek PC állománya is lecserélésre kerül, valamint a 
felhasználóknak a konszolidált, központról menedzselt informatikai munkavégzés támogatása is 
megvalósul, beleértve a vezetékes telefonok fejlesztését is.

3. 1.1.7
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság informatikai infrastruktúrájának komplex  
fejlesztése 

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadsági 

Hatóság
0,08

A 2012. január 01-én létrejött, s a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében fontos szerepet 
betöltő Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság hatékony, független és ügyfélbarát 
működése érdekében feltétlenül szükséges a rendkívül mértékben elavult informatikai infrastruktúra 
fejlesztése. Ezen fejlesztések főbb elemei között vannak az optikai hálózat kiépítése, a komplex 
munkafolyamat irányítási rendszer kialakítása, webes portál létrehozása, SIS2 rendszerrel 
kapcsolatos feladatok és szükséges hardver igények kielégítése.

4. 1.1.10 
A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek 
döntéstámogató szerepének és biztonságának 

növelése

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság
1,50

Veszélyes anyagok közúti szállításával kapcsolatos döntéstámogató rendszer; megyei 
szerverkonszolidáció; katasztrófák elleni védekezésben alkalmazott gépjárművek vonulását 
támogató komplex térinformatikai rendszer, valamint a hatósági munka döntéstámogató informatikai 
hátterének biztosítása; az IT rendszerek katasztrófatűrő képességének növelése, mentési, 
archiválási feladatok biztonságos kialakítása, hálózatbiztonsági megoldások alkalmazása.  A 
katasztrófák elleni védekezésben résztvevő védelmi szervezetek erő- és eszköz adatainak 
nyilvántartása, riasztásuk, berendelésük és készenlétbe helyezésük informatikai támogatása.

5. 1.1.12 Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési 
rendszer 

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 1,25

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. 
évi CLXVIII. törvény egységes kárfelelősségi rendszert határozott meg az agrárium szereplői 
részére, amely két pilléren, egyrészt az állami kárenyhítési rendszeren, másrészt egy piaci biztosítási 
struktúrán nyugszik. Jelen projekt célja a módosult agrár-kockázatkezelési rendszer követelményeit 
teljes körűen kielégítő fejlesztések megvalósítása.

6. 1.1.13 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
szakrendszeri informatikai fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal 0,50

A projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációját segítő ellátási rendszer 
korszerű és integrált működését biztosító, a feladatellátásért felelős államigazgatási szervek 
feladatait támogató informatikai rendszer létrehozása.

7. 1.1.14 Adóigazgatási szakrendszerek integrációja Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1,50

A projekt az adóigazgatás rendszereinek integrációját, hatékonyságának növelését célozza. A projekt 
keretében a végrehajtási rendszer korszerűsítése, valamint az ellenőrzési rendszer megújítása, 
korszerűsítése történik meg. 

8. 1.1.15 Felelősen, felkészülten a büntetésvégrehajtásban 
2. ütem

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program Belügyminisztérium 0,50

A konstrukció célja, hogy - építve a 2009-2011-es akciótervben nevesített "Felelősen, felkészülten a 
büntetésvégrehajtásban" nevű projekt eredményeire építve - tovább korszerűsítse a büntetés-
végrehajtási intézményrendszer szolgáltatási funkcióját. A fejlesztés megvalósításával gyorsabbá, 
korszerűbbé válnak a büntetésvégrehajtás folyamatai és feladatkörei.

9. 1.1.16

A bírósági szervezetrendszert érintő jogszabályi 
változásokból eredő fejlesztések a Bírósági 

Integrált Informatikai Rendszerben és a Vezetői 
Információs Rendszerben

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program Országos Bírósági Hivatal 0,29

A projekt fő célja az igazságügyi reform következtében bekövetkezett törvényi változásokból fakadó 
fejlesztési igények megvalósítása a bíróságok működésének szempontjából alapvető, a napi ügyvitelt 
meghatározó informatikai rendszerek tekintetében. A fejlesztés eredményeképpen a rendszerek 
alkalmassá válnak arra, hogy folyamatosan és rugalmasan kövessék a strukturális változásokat.

10. 1.1.18 Külső és belső adatforrások elemzését támogató 
tudásmenedzsment rendszer kialakítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program Nemzeti Védelmi Szolgálat 0,30

A projekt célja, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a törvény által engedélyezett, figyelendő és 
elemzendő adatforrások szűrését és tartalom alapú elemzését támogató intelligens 
tudásmenedzsment rendszer kerüljön kialakításra.

11. 1.2.4 Elektronikus Hulladékgazdálkodási rendszer Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Országos 
Hulladékgazdálkodási 

Ügynökség
0,90

Jelen projekt célja egy olyan hatékony, gyors és biztonságos hulladékgazdálkodási szakrendszer, 
illetve ehhez teljes integrált informatikai rendszer kialakítása, amely teljeskörűen biztosítani tudja a 
törvényben meghatározott feladatok sikeres elvégzését.

12. 1.2.11 Országos támogatás-ellenőrzési rendszer Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség 0,80

Az országos támogatás-ellenőrzési rendszer projekt célja a hazai- és európai uniós források 
odaítélési eljárásainak hatékonyabbá tétele két komponensen keresztül: az egyik komponens a 
jogosulatlan támogatások kiszűrését segítené elő (egy egységes támogatás-halmozódás ellenőrzési 
rendszer révén), míg a másik egy pozitív ügyféllista és egy integrált ügyfél-minősítési rendszer 
bevezetését tenné lehetővé.

13. 1.2.14 A hivatalos lapok kiadási folyamatának 
modernizálása

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium 0,10

A projekt célja, hogy megoldást nyújtson a hivatalos lapok (Magyar Közlöny, Hivatalos Értesítő) 
megjelentetésével összefüggő munkafolyamatok hatékony, egyszerű és biztonságos átalakítására, 
elősegítve a közigazgatáson belüli feladatvégzés szervezeti és informatikai támogatottságát, 
koordinációját.

14. 1.2.15 E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia 
Központ létrehozása

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium 0,20

A projekt célja, hogy szabad szoftveres alaptevékenységeket végezzen, elősegítve, hogy hazánkban 
jobban elterjedjenek a szabad szoftverek, ennek hatásaként javuljon a közigazgatási informatikai 
rendszerek interoperabilitása. A kompetencia központ elsősorban bevezetés támogató 
tevékenységeket végez: honosítás, fejlesztés, terméktámogatás, oktatás, illetve elkészíti az ezeket 
megalapozó dokumentációkat. 

15. 1.2.16 Központi Illetményszámfejtési Rendszer Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program Magyar Államkincstár 1,50 A projekt során a Központi Illetményszámfejtési Rendszer felülvizsgálata, fejlesztése történik meg. A 

projekt a folyamat illetve az informatikai korszerűsítést is magában foglalja.

16. 1.2.17/A Web alapú agrárstatisztikai információs rendszer 
kialakítása és összeköttetése

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program Agrárgazdasági Kutató 

Intézet 
0,50

A projekt fő eredménye a megújított, OVMR és Gazdanet gazdaportál összeköttetéssel rendelkező, 
ASIR vonatkozásában az EUROSTAT OSAP statisztikákkal szemben támasztott 
követelményrendszernek és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő egységes ASIR/PÁIR 
rendszer. A fejlesztések eredményeképpen csökkennek az adatszolgáltatók terhei, javul és felgyorsul 
a rendszerek közti adatáramlás, célzott módon többletinformáció csatolható vissza az 
adatszolgáltatók, a szakmai szervezetek, valamint az állampolgárok számára. A projekt fő célja az 
Agrárstatisztikai Információs Rendszer megújítása és egységes, WEB alapú informatikai hátterének 
kialakítása, a papír alapú kérdőíveken bonyolított adatgyűjtések elektronizálása az adatszolgáltatói 
terhek csökkentése céljából. 

17. 1.2.17/B
Az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) 

komplex működését biztosító településrendezési 
tervek digitalizálása

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program Belügyminisztérium 0,90

Az ÉMO célja a távérzékelési adatok segítségével feltárt valós területhasználati folyamatok – például 
az engedély nélküli építkezések – ellenőrzése, továbbá a monitoring rendszer adatbázisaira és 
elemzéseire támaszkodva a valós területi folyamatok nyomon követése, a tervekben meghatározott 
területfelhasználási és építési követelmények érvényesülésének megfigyelése. A rendszer 
segítségével az építési tevékenység felülvizsgálata a valós területi folyamatok figyelembevételével 
történhet. 

18. 1.2.18 A KEKKH informatikai infrastruktúrájának 
fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi 

Hivatala 
1,00 A projekt célja a KEKKH számítógépes szolgáltató kapacitásának (szerverek) kiépítése és fejlesztése, 

a szükséges szoftver eszközök és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.

19. 1.2.19 Mezőgazdasági és környezeti információs rendszer Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 1,35

A mezőgazdasági és környezeti információs rendszer révén megteremtődik az alapja annak, hogy 
egy ügyfél-tájékoztatási és hivatali interoperabilitási célokat egyaránt szolgáló egységes rendszerbe 
kerüljön a mezőgazdasági ügyfelekre, illetve a mezőgazdasági földterületekre vonatkozó minden, 
állami forrásból elérhető információ. Ez egyrészt a mezőgazdasági földterületekre vonatkozó főbb 
térinformatikai alapinformációknak, valamint az ügyfeleknek a mezőgazdasági földterületekhez 
kapcsolódó ügyei során keletkező főbb információknak az összegyűjtését jelentené. 

20. 1.2.23 Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program Magyar Posta Zrt. 3,25

A projekt keretében kialakításra kerül a közigazgatás részére egy olyan informatikai rendszer, s azon 
egy olyan szolgáltatás (hibrid kézbesítés), amellyel a közigazgatás az ügyfelek felé elektronikus 
iratairól a hiteles papír alapú értesítéseit elkészíttetheti, s a rendszer a küldeményt hiteles 
kézbesítésre át is adja. A projekt keretében szintén lehetővé válik egy papír okmányról hiteles 
elektronikus másolat készíttetés és egyben annak felküldése a közigazgatásnak (inverz hibrid). A 
kialakítandó központban pedig a levélben beküldött iratok központi bontása, digitalizálása, és 
digitális formában továbbítása történik meg.

21. 1.2.24

Az MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési 
Rendszerének kiterjesztése (IIER2) és 
felkészítése a 2014-20-as KAP ciklus 

követelményeinek kiszolgálására

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 3,00

A cél egy olyan költséghatékony informatikai infrastruktúra kialakítása, ami platformot teremt egy 
új, rugalmas, teljeskörűen elektronizált támogatás igénylési folyamat megvalósításához a 2014-2020-
as KAP ciklusra. Az MVH által a társszervek számára kiajánlott szolgáltatásokon keresztül a 
mezőgazdasági ügyfelek felé az egységes és jó színvonalú működést nyújtó állam képe teremtődik 
meg.

22. 1.2.26 A járási hivatalok informatikai infrastrukturájának 
fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium 5,10

A projekt célja a kormányhivatali szervezeti rendszer részét képező járási hivatalok stabil 
működéséhez szükséges informatikai infrastruktúra fejlesztése, helyi és központi szolgáltatások 
kialakítása illetve továbbfejlesztése, beleértve azok eszközigényét. Az infrastruktúra-fejlesztést a 
korábbiakhoz képest a járási hivatalok szélesebb köre számára teszi lehetővé, magasabb 
színvonalon.

23. 2.1.12 ESR – az egységes európai hívószámra (112) 
alapozott Európai Segélyhívó Rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség 5,38

A cél az integrált rendszer létrehozásával a segélyhívásokat fogadó rendszerrel együtt működtetve 
egy, a különböző veszélyhelyzetekben összehangolt irányítást lehetővé tevő, a készenléti szervek 
között élő és operatív kapcsolatot biztosító tevékenységirányítási keretrendszer kialakítása. 
Az egyetlen hívószámon történő segélyhívással több, a segélynyújtásban érintett szervezet elérése 
válik párhuzamosan lehetségessé, és a segélyhívással a bajba jutottak számára történő gyors és 
összehangolt munka eredményeivel a szolgáltató közigazgatás közvetlenül és konkrét 
eredményekkel igazolhatja, hogy valóban az emberekért működik, valamint működésének 
középpontjába a polgárok igényeit és elvárásait helyezi.

24. 2.1.14 Telefonos ügyfélszolgálat megújítása Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi 

Hivatala 
0,90

Megvalósul azon contact center – szemlélet, amelynek célja a hatékony üzemeltetetés és erőforrás-
gazdálkodás, az egységes folyamattervezési szemlélet és oktatási módszertan, továbbá az egységes 
tudásforrásból történő ügyfélkiszolgálás. Mindezen célok kézzelfoghatóvá tételének eszköze a 
szolgáltatási szint paramétereinek meghatározása, azok folyamatos monitorozása és eltérés esetén 
azonnali beavatkozás megkezdése, valamint teljesítményértékelés és minőségbiztosítási rendszer 
kidolgozása, betartatása. A kialakított rendszer transzparens működése lehetővé teszi, hogy a 
vezetői információs rendszeren keresztül a fenntartó szervezet felelősének mindenkor lehetősége 
legyen információt kinyerni az ügyfélkiszolgálás minőségének állapotáról.
A megvalósuló rendszer erőforrásai lehetőséget biztosítanak arra, hogy más közigazgatási 
szervezetek telefonos ügyfélszolgálati tevékenységét a contact center – részben vagy egészben – 
átvegye, és annak további üzememeltetéséről gondoskodjon. Ezen túl a contact center belső help-
desk szolgáltatás biztosítására is képes, amelynek célja, hogy a közigazgatásban dolgozók számára 
belső támogatást biztosítson, ezzel segítve a közigazgatás egységes ügykezelési folyamatainak 
megvalósítását.

25. 2.1.15 Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis 
informatikai infrastruktúrájának kialakítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi 

Hivatala 
1,00 A cél a kormányablakok hálózatai hátterének fejlesztése és az okmányirodák működéséhez 

szükséges kiegészítő eszközök és szolgáltatások biztosítása.

2. melléklet a 2026/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz



88780	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	221.	szám	

2.	  oldal

1. Konstrukció 
kódja Projekt megnevezése Operatív Program Támogatást igénylő neve

Kiemelt projekt 
támogatási összege 
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei 
(amennyiben releváns)

26. 2.1.17/A  Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú 
átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program Földmérési és Távérzékelési 

Intézet

1,50

A projekt komplexitása és sajátossága, hogy egy teljes, országos intézmény-hálózatot 141 
földhivatalt érint, amelyben a korszerűsítési folyamatot egységesen, egy időben kell végrehajtani a 
napi működés biztosítása mellett.
A földhivatali folyamatok korszerűsítése keretében a digitalizálandó adatkörökkel kapcsolatos 
földhivatali folyamatok (pl. keresés az adatokban, másolatok nyújtása ügyfeleknek) áttekintése és 
átalakítása történik meg annak érdekében, hogy a projekt eredményeképp az adatok elektronikus 
formában, központi adatbázisból elérhetők legyenek. Adott esetben ez jelentheti új folyamat 
kialakítását is (azaz nemcsak meglévő módosítást), amennyiben ezen túl olyan adatokat is tudnak 
majd a földhivatalok szolgáltatni, amiket eddig – praktikusan az adatok relatív 
„hozzáférhetetlensége” miatt - nem. A projekt keretében megvalósuló szolgáltatások a 
rendelkezésre álló központilag nyújtott szolgáltatások alkalmazásával érhetők el, vagyis a 
kormányzati azonosítási rendszeren keresztül e-fizetéssel. A szolgáltatások egy része az ügyfelek 
számára ingyenesen, az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére köteles szolgáltatások pedig 
elektronikus fizetés alkalmazásával vehetők igénybe. 

A támogatás feltétele, hogy a jövőben papíron beérkező iratok teljeskörű 
elektronizálását a projektgazda a fenntartási időszakban folyamatosan elvégezze és 
vállaja a megadott költségkereten belül annak országos kiterjesztését. Továbbá a 
támogatási szerződés megkötéséig a költségvetés részletezésben a fenntartási 
költségek között a szoftver támogatásának költségét a projektgazdának 
szerepeltetnie kell, valamint a megvalósíthatósági tanulmányt a projektgazdának ki 
kell egészítenie azzal, hogy bemutatja, hogy a megvalósítandó rendszer hogyan felel 
meg a hatályos jogszabályoknak (KET, VHR-ek), illetve vállalja, hogy a fenntartási 
időszakban biztosítja a változó jogszabályi környezetnek való megfeleltetést.

27. 2.1.19 Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés 
ügyfélkapcsolati fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Országos Nyugdíjbiztosítsi 
Főigazgatóság 1,30

A projekt keretében fejlesztésre kerül a valódi sajátszámlás befizetés nyilvántartás. A létrejövő 
rendszer a kormányzat felé az elemzésekhez, az ügyfelek felé pedig a konkrét helyzetük 
megismeréséhez nyújt felületet és azon keresztül adatszolgáltatást. A projekt eredményeképpen 
rendszeres értesítésként az ügyfelek kérhetik a befizetési adatokról való tájékoztatást 
(elektronikusan vagy papír alapon).

28. 2.1.20 Postai agora Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program Magyar Posta Zrt. 0,50

A postai agora egy olyan, speciális a kistelepülések közigazgatási ügyintézését (adó-, agrár-, 
egészségügyi igazgatás, hatósági (pl. őstermelői) engedélyek) támogató projekt, ami társadalmi 
hatásaiban a kistelepülések népességmegtartó erejét is növeli. A nagyvárosokban rendelkezésre álló 
innovatív infrastruktúrát, szolgáltatást elérhető kell tenni a környező kisebb településeken is. 
Elengedhetetlenül fontos, hogy a megmaradt néhány helyi intézményben elérhetővé váljanak a 
legmodernebb technológiák és szolgáltatások, miközben ezek a helyi közösségek erősödését is 
szolgálják.

29. 2.1.22
Az Elektronikus szolgáltatások kiterjesztése és az 

emberi erőforrások optimalizálása az ítélkezés 
időszerűségének javítása érdekében

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program Országos Bírósági Hivatal 0,60

A projekt elsődleges célja a hatékonyabb igazságszolgáltatás kialakítása érdekében, olyan 
informatikai alkalmazás létrehozása és bevezetése, amely által - a területi diszparitások 
csökkentésével - minden egyes magyar állampolgár számára ugyanolyan színvonalú, gyors, tér- és 
időkorlátoktól mentes, megbízható bírósági ügyintézés válik elérhetővé. A fejlesztés révén olyan 
informatikai rendszer és portálfelület kialakítására kerül sor, amelynek segítségével egyrészt a 
közvélemény releváns információhoz juthat a bírói ügyteherelosztás tekintetében, másrészt az 
állampolgárok és a társszervek igazgatási kérdésekben egységes, könnyen kezelhető elektronikus 
felhasználói kezelői felületen keresztül intézhetik ügyeiket.

30. 2.1.23 A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok 
ügyfélszolgálati rendszerébe

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium 6,00

Az ügyfelek elektronikus csatornán közvetlenül igénybe vett ügyfélszolgálati kiszolgálásba, illetve a 
telefonos, valamint a személyes  ügyfélszolgálati kiszolgálásba a járási hivatalok illetve egyes 
kormányhivatali szakigazgatási szervek bevonásához szükséges informatikai feltételek kialakítása, 
beleértve a személyek és információk elérhetőségéhez szükséges eszköz, hálózat és alkalmazás 
fejlesztéseket.

31. 2.2.1 Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt 
szolgáltatások nyújtása (Kormányzati felhő)

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt. 2,85

A projekt célja: az elavult IKT erőforrások és a nem megfelelő üzemeltetési biztonságot adó 
géptermi kapacitások hosszú távon való kiváltása magas színvonalú üzemeltetési környezetet és 
hatékonyabb működtetést jelentő adatközpontokkal. E cél érdekében több helyszínen olyan 
adatközpont jön létre, mely lehetőséget biztosít a felhő alapú működést adó eszközök elhelyezésére, 
valamint későbbi kijelölés alapján egyes meglévő rossz állapotú géptermek kiváltására. 
A projekt eredményeképpen, olyan felhő alapú informatikai szolgáltató központ áll majd 
rendelkezésére, amely a későbbi kormányzati projektek egy részénél az informatikai infrastruktúra 
beszerzést szükségtelenné teheti. 

32. 2.2.4 Kormányzati intézmények telephelyein 
végberendezések modernizációja

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt. 1,60

A projekt célja, hogy meghatározott kormányzati intézményi telephelyeken és hálózati 
csomópontokban lévő berendezések cseréjével az elérési hálózat sávszélessége hosszabb távon 
többszörözhető legyen, illetve meghatározott telephelyeken a hálózati rendelkezésre állás 
növekedjen. A megvalósított fejlesztésekkel az elektronikus hírközlési szolgáltatások kihasználását 
lehet javítani, ezáltal az intézmények belső- és egymás közti kommunikációra igénybe vett 
szolgáltatásainak minősége nagymértékben emelhető.

33. 2.2.5

Az Informatikai Közháló programban a 
kormányzati feladatokat ellátó szervek és 

közintézmények részére biztosított internet 
hozzáférések kiszolgáló informatikai 
végberendezéseinek korszerűsítése

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt. 0,24

A projekt célja, hogy a NISZ Zrt. által működtetett Közháló rendszerben emeltszintű internet-
szolgáltatással ellátott 1250 intézmény telephelyén lévő hálózati berendezéseinek cseréjével 
lehetővé tegye az internet sávszélesség növekedését, csökkentse a meghibásodások miatti kieső 
forgalmi időszakok tartamát. A fejlesztéssel közvetlenül javul az intézmények Közháló 
szolgáltatásokhoz hozzáférése, saját weboldalaik üzemeltethetősége, a saját működési 
hatékonyságuk.

34. 2.3.7
Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése, 
egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés 

és azonosítás megvalósítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár 2,80

A projektben valós ügyfélkapcsolati rendszer kialakítása történik meg, elsősorban a szolgáltatók, 
mint ügyfelek felé biztosítva a hatékony kapcsolattartást, ügyintézést, az alapvető nyilvántartások 
szolgáltató képes alapnyilvántartássá szervezését.
A projekt lehetővé teszi az ellátások finanszírozásának jobb megalapozását, pontosabb követését. 
Ennek része egy valódi monitoringot lehetővé tevő rendszer kialakítása, támaszkodva az e-
kézbesítési szolgáltatására, felhasználva a (részben megújuló) űrlapos jelentési megoldásokat, de 
lehetővé téve a gépi adatszolgáltatást az auditált egészségügyi rendszerek számára. Része egy új 
szolgáltatói információs rendszer kialakítása is. 

35. 2.3.8 Teljeskörű ügyfélazonosítás Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi 

Hivatala 
2,15

Az új azonosítási megközelítés a piaci trendeket figyelembe véve nagyobb szabadságfokot biztosít az 
ügyfélnek, lehetővé téve az állami költségvetést nem terhelő megoldások alkalmazását is. A projekt 
keretében kialakul a teljeskörű ügyfélazonosítási rendszer. Itt alapvetően a személyek (mind a 
természetes, mind az egyéb, természetesen külön-külön feladatként értelmezve) hiteles 
nyilvántartása egészül ki olyan új elemekkel, amelyek az azonosítás, elektronikus kapcsolattartás és 
ügyintézés hatékonyabb és olcsóbb megoldásait biztosítják magasabb garanciális szintek mellett. 
Ennek egyik fontos eleme a rendelkezés nyilvántartás-szolgáltatás kialakítása, amelyben az érintett 
(személy) azonosítására, kapcsolattartására, adatkezelésére vonatkozóan megszorító (például 
magasabb biztonsági szintű azonosítás megkövetelése), illetve megengedő rendelkezést tehet 
(például normál e-mail kapcsolat igénylése). A jogbiztonság garantálásához kialakításra kerül (a 
szűken vett belső állami feladatkörre) az állami hitelesítés szolgáltatás. Ez egyrészt az állam 
nevében történő gépi hitelesítésekhez szükséges igazolásokat (tanúsítványokat) adja ki, másrészt a 
kézi kiadmányozási feladatokhoz megfelelő biztonsági szintű aláírási lehetőséget tesz lehetővé. A 
projekt keretében valósul meg az azonosítók közti átjárhatóságot biztosító (így magasabb kényelmi 
szintű azonosítási szolgáltatások kialakítását lehetővé tevő) összerendelési szolgáltatások kialakítása 
is, amely az interoperabilitás egy olcsó, hatékony megoldását biztosítja.  „A belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv implementálása (SZIR)” projekt részbeni 
megvalósítása.

36. 2.1.24 Digitalizált törvényhozási tudástár 2. ütem Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program Országgyűlés Hivatala 0,45

Az OGYK 2010 előtti digitalizált állományainak összekapcsolása, analitikus szintű metaadatokkal való 
ellátása; ezek során a történeti országgyűlési dokumentumok ülésnap-szintű elemző-analitikus 
feldolgozása. A digitalizált állomány folyamatos bővítése a könyvtár dokumentumállományából 
válogatott művekkel. Terveink szerint a projekt végére az olvasók – a DTT projekt első szakaszában 
digitalizált 2 millió oldallal együtt - összesen 4 millió oldal terjedelmű digitális állományt érhetnek 
majd el. Ennek biztosításához a megfelelő eszközök, tároló kapacitások beszerzése, 
szoftverfejlesztés, programozói közreműködés. A feladat elvégzésével az ország legnagyobb 
terjedelmű jogi tartalomszolgáltatása jön létre. A könyvtár területén egy korszerű digitalizáló műhely 
és oktatóterem kialakítása, amely a projekt befejezése után is képes a könyvtári és más parlamenti 
dokumentumok digitális állományainak folyamatos bővítésére, valamint a felhasználók képzésére.

37. 2.2.6 Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) 
fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt. 3,20

A projektben az NTG elavult eszközeinek cseréje történik meg, a kormányzati hálózatok további 
racionalizálása és konszolidálása mellett. A kormányzati vezetékes hangszolgáltatásba a 
közigazgatás szélesebb köre lesz bekapcsolható.

38. 2.2.7 Az Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer 
(EDR) fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program Pro-M Zrt. 3,00

A 346/2010 (XII. 28.) Kormányrendeletben meghatározott felhasználók részére az EDR 
használatának biztosításához lefedettség (területi ellátottság) növelése, központ kapacitás bővítése 
rendszerelemek cseréjével, új követelményeket teljesítő rendszerszoftver telepítésével.

39. 3.1.5 A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének 
korszerűsítése a KMR régióban.

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Belügyminisztérium 
Országos Rendőr-

főkapitányság 
2,00

A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése, bővítése, átstrukturálása, egyes 
közigazgatási folyamatok elektronizálása, valamint az informatikai biztonság növelését célzó 
hardverkörnyezet és egyéb technikai eszközrendszer fejlesztése a KMR régióban.

40. 3.1.6 Önkormányzati ASP központ felállítása Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség 2,60

A projekt egy olyan központi elektronikus alkalmazás-szolgáltató (ASP) központ kialakítását célozza 
meg, amely lehetővé teszi a helyi önkormányzati feladatellátás és belső működés támogatását a 
Közép-magyarországi régió vonatkozásában.

Minden a pályázathoz szükséges dokumentumon a Magyar Államkincstár és Kincsinfo 
Nonprofit Kft. konzorciumi tagok aláírásukat pótolják a Támogatási Szerződés 
megkötéséig.
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Konstrukció 
kódja Projekt megnevezése Operatív Program Támogatást igénylő neve

Kiemelt projekt 
támogatási összege 
(KONV+KMR Mrd Ft)

Státusz

1.1.11 Nemzeti Adó- és Vámhivatal – Háttér 
konszolidáció

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program Nemzeti Adó- és Vámhivatal 5,00

keretösszeg emelés
szakmai tartalom bővítése a 

munkaállomások modernizációjával, a 
szoftverinfrastruktúra egységesítésével és 

az informatikai alapinfrastruktúra 
frissítésével (upgrade)

3. melléklet a 2026/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz
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A Kormány 2027/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1–3. prioritásának 
módosításáról

A Kormány
 1. megállapítja a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: GOP) 2011–2013. évekre szóló akciótervének 

1–3. prioritását az 1. melléklet szerint,
 2. egyetért azzal, hogy a GOP 2011–2013. évekre szóló akciótervének 1. és 2. prioritása esetében

a) további többletkötelezettség-vállalásra ne kerülhessen sor, valamint
b) az  ezekre engedélyezett többletkötelezettség-vállalásból származó forrás keretéből a  GOP-2.1.1-11/M 

kódszámú, „Mikrovállalkozások fejlesztése” című pályázati kiírás keretében benyújtott, a  támogathatóság 
feltételeinek megfelelő támogatási igények teljesítésre kerüljenek,

 3. egyetért azzal, hogy a  GOP 2011–2013. évekre szóló akcióterv 3. prioritása esetében – Magyarország szélessávú 
körzethálózattal való lefedése érdekében – a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 29/A–29/C.  § szerinti többletkötelezettség-vállalási kérelem alapján, 
az  államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén többletkötelezettség-vállalás útján kerüljön biztosításra 
a szükséges összeg, ha a GOP-3.1.2. konstrukción rendelkezésre álló források nem elégségesek,

 4. felhatalmazza a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján 
az 1. mellékletében az egyes prioritásokra meghatározott keretösszeg 10%-ot meg nem haladó mértékéig az egyes 
konstrukciók között a  tényleges igények alapján saját hatáskörben forrást helyezzen át a  tartaléklistán szereplő 
pályázatok támogatási igényének rendezése céljából,

 5. visszavonja
a) a  Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 

1647/2012. (XII. 19.) Korm. határozat 1. mellékletének 3. prioritásra vonatkozó részét, és
b) a  Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 

1493/2013. (VII. 29.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2027/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz 

 

 
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program  

2011–2013. évekre szóló akcióterve  
 

1. prioritás – K+F és innováció 
 
I. Prioritás bemutatása 
 
1. Prioritás tartalma 

Prioritás rövid tartalma 
(max. 500 karakter) 

A prioritás ösztönzi a vállalkozások által végzett, a gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti 
fejlesztési tevékenységeket, az innovatív vállalkozások klaszteresedési folyamatait, az innovatív 
fejlesztések piacra vitelét, és a korszerű kutatási infrastruktúra kialakítását. 
 
2. A prioritás célkitűzései 

Indikátor megnevezése 
Indikátor 
mérték-
egysége 

Indikátor 
típusa Bázisérték 

Célérték 
2015 

A vállalkozások K+F ráfordításainak 
növekedése a program hatására  % eredmény 

89,7 
(2005; Mrd 

Ft) 
16% 

Megadott EPO szabadalmi, használati és 
formatervezési mintaoltalmi bejelentések 
számának növekedése a program hatására 

% eredmény 

181 (2005, 
MSZH hazai 
intézményi 
bejelentés) 
191 (2003, 

EPO magyar 
bejelentés) 

30% 

Kutatási személyzet számított létszámának 
növekedése a program hatására % eredmény 7393 (2005 

fő) 8% 

 
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás  

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2007–2010 2011–2013 2014–2015 Összesen 
70,3 261,14 0 331,54 
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt 
projektek 2011-2013 
meghirdethető összes 

kerete (Mrd Ft) 
Konstrukció célja 

1.1.1. Piacorientált K+F 130,83 
Kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása jelentős szellemi hozzáadott értéket 

tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek 
prototípusainak kifejlesztésével. A konstrukció keretösszegéből kerül 

finanszírozásra az ELI (Extreme Light Infrastructure) projekt is. 

1.2.1. 
Akkreditált klaszterek 

közös projektjeinek 
támogatása 

30,00 

Együttműködő innovatív vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló 
technológiai innovációs projektjeinek (meglévő termék, technológia, szolgáltatás 

fejlesztése és piacra vitele) segítése, illetve műszaki fejlesztés háttérnek 
biztosítása az adott klaszter több tagja által tulajdonolt projekttársaságok 

támogatásával. A konstrukció keretében nyílhat továbbá lehetőség az innovatív 
vállalkozások számára kutatási, műszaki fejlesztési, IKT és gyártási 

infrastrukturális háttér kialakítása innovációs és technológiai parkok, valamint 
fejlesztési központok kialakításával és továbbfejlesztésével, innovatív 

vállalkozások támogatásával. 

1.3.1. Vállalati innováció 98,70 

Vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) technológiai innovációs 
tevékenységeinek támogatása meglévő, piacképes termékek (beleértve az 

alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák 
továbbfejlesztésével. További cél a vállalati K+F tevékenységek dinamikus 

növekedésének biztosítása a konstrukció keretein belül, jelentős nagyvállalati 
K+F+I programok támogatása révén. A nagyvállalati ernyőprogramok révén a 
vállalkozások új és folyamatban levő K+F programjai kerülnek támogatásra, a 

megvalósítási időszak alatt elvégzendő K+F+I tevékenységgel arányosan. 

 1.5.1. Projekt előkészítés 1,61 
Az EU-s szinten is kiemelkedő fontosságú európai kutatási infrastruktúra 
projektek tervezési, előkészítési és létesítés-előkészítési (Memorandum of 

Understanding aláírás utáni) munkáinak finanszírozása. 
1. Prioritás 261,14   
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2. prioritás – Vállalkozások komplex fejlesztése 

 
I. Prioritás bemutatása 
 
1. Prioritás tartalma 

Prioritás rövid tartalma 
(max. 500 karakter) 

A prioritás fő célja a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások, elsősorban a KKV-k (széles 
értelemben vett) vállalati kapacitásainak komplex fejlesztése jövedelemtermelő képességük növelése 
és a piaci pozícióik javítása érdekében technológia-intenzív tevékenységek fejlesztésével, a 
vállalkozások szervezet- és humánerőforrás fejlesztésének, az IKT technológia és alkalmazások 
használatának, illetve az üzlet- és piacfejlesztési tevékenységeknek az integrálásával. 
 
2. A prioritás célkitűzései 

Indikátor megnevezése 
Indikátor 
mérték-
egysége 

Indikátor 
típusa Bázisérték 

Célérték 
2015 

A vállalati szektor által megtermelt bruttó 
hozzáadott érték (BHÉ) növekedése a 2. 

prioritás hatására 
% hatás 

Mkv: 3 499 
Közpv: 2 

198 
Nagyv: 5052 
 (2005, Mrd 

Ft) 

Mkv: 1,5 % 
Középv: 1,5 

% 
Nagyv: 0,5 

%   
A vállalati szektor által elért nettó 
árbevétel növekedése a 2. prioritás 

hatására 
% eredmény 

41 237 
(2003, Mrd 

Ft) 
3% 

 
 
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás  

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2007-2010 2011-2013 2014-2015 Összesen 
188,75 248,00 0,0 436,75 
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt 
projektek 2011-2013 

meghirdethető összes kerete 
(Mrd Ft) 

Konstrukció célja 

2.1.1. Vállalati technológia 
fejlesztés 163,89 

Mikro-, kis- és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. 
eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása új munkavállalók 
foglalkoztatásával és új piacok szerezésével, amelynek keretében előnyben 

részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések. 

2.1.3. 
Komplex 

technológiafejlesztés és 
foglalkoztatás 

76,01 
A jelen pályázati kiírás célja olyan, elsősorban a kitörési pontokhoz (pl. 

egészségipar, zöld gazdaság) kapcsolódó komplex beruházások támogatása, 
amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek 

megőrzésére vagy új munkahelyek teremtésére. 

2.1.4. Környezeti célú fejlesztések 0,29 
Vállalkozások jelenleg is működő tevékenységének/technológiájának 

fejlesztése (akár kapacitásbővítése) környezetbarát technológiák, termelési 
eljárások lehetőségeinek minél nagyobb kihasználásával növelve 

versenyképességüket és gazdasági hatékonyságukat. 

2.2.1. IKT fejlesztések 6,00 

Mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének 
erősítése az információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: 

IKT) megoldások hatékony alkalmazásával a belső vállalati és a vállalatközi 
üzleti folyamatokban, a hazai KKV-szektor versenyképességének 

növekedésével. 

2.2.4. KKV munkahelyteremtés 1,81 Mikro- és kisvállalkozások munkahely-teremtési képességének támogatása, 
ösztönzése az új munkavállalók foglalkoztatására igényelhető támogatással. 

2. Prioritás 248,00  



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	221.	szám	 88787 

 

3. prioritás – Üzleti környezet 
 
I. Prioritás bemutatása 
 

1. Prioritás tartalma 

Prioritás rövid tartalma 
(max. 500 karakter) 

Cél a vállalkozások külső, működési környezetének fejlesztése, korszerű IKT (hálózati) infrastruktúra 
kialakítása, a térségi, üzleti infrastruktúra kiépítettségének fejlesztése, valamint a vállalatok megfelelő 
információval való ellátása, emeltszintű üzleti, piaci tanácsadás nyújtása. 
 
2. A prioritás célkitűzései 

Indikátor megnevezése 
Indikátor 
mérték-
egysége 

Indikátor 
típusa Bázisérték 

Célérték 
2015 

Szélessávú hálózatot elérő háztartások 
arányának növekedése a program hatására % pont eredmény 89% (2006) 10%pont 

Gazdasági, IKT és logisztikai 
szolgáltatások területén a 3. prioritás 

hatására előállított BHÉ-növekedése – 
TEÁOR alapján 

% eredmény 4731 (2005, 
Mrd Ft) 8% 

A logisztikai központok szolgáltatási 
árbevételének növekedése a prioritás 

hatására 
% eredmény 

208 
 (Mrd Ft, 

2005) 
25% 

 

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2007-2010 2011-2013 
 2014-2015 Összesen 

16,99 48,36 0 65,35 
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt 
projektek 2011-2013 
meghirdethető összes 

kerete (Mrd Ft) 
Konstrukció célja 

3.1.2. Körzethálózati 
fejlesztések 15,00 

Megfelelő kapacitású körzethálózati infrastruktúra hiányosságai miatt, optikai 
hálózattal el nem ért (az uniós terminológia szerint NGA-fehér) települések 

megfelelő minőségű és kapacitású szélessávú eléréséhez támogatás nyújtása.  

3.2.1. Logisztika 17,39 

 Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték 
tartalmú szolgáltatásokkal történő kiszolgálása, főként a környezetvédelmi 
szempontból kiemelt szerepet játszó az ún. intermodális (szállítási módokat 
összekapcsoló) logisztikai központok fejlesztésével, továbbá  a regionális 

logisztikai központok fejlesztésével, mindenekelőtt az általuk nyújtott komplex 
logisztikai szolgáltatások számának bővítésével és minőségének javításával a 
hazai mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképessége javítása, valamint 

önálló logisztikai szolgáltatást végzők támogatása is. 

3.3.2 Versenyképes üzleti 
környezet 7,50 A vállalkozások piaci megjelenésének és a piaci versenyben, és nemzetközi 

projektekben való eredményes részvételének erősítése. 

3.3.3. 
KKV-k piaci 

megjelenésének 
támogatása 

4,00 Mikro-, kis- és középvállalkozások piacra jutásának, nemzetközi 
versenyképességének növelése. 

3.4.1. SaaS központok 0,17 
Alkalmazás szolgáltató központok létrehozásának támogatása, ezáltal 

professzionális informatikai alkalmazásokat, mint szolgáltatást nyújtva 
(Software as a Service, SaaS) mikro-, kis- és középvállalatok számára. 

3.5.1. 
Esélyegyenlőségi 

célcsoportok a 
gazdaságban  

4,30 
Munkahelyi körülmények megteremtése, illetve olyan szolgáltatások bevezetése, 

amelyek biztosítják a hátrányos helyzetben lévő munkavállalók számára az 
egyenlő esélyeket. 

3. Prioritás 48,36  
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A Kormány 2028/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a Közép-dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

A Kormány
 1.  megállapítja a Közép-dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet szerint,
 2.  visszavonja a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról és egyes 

prioritások keretének növeléséről szóló 1693/2013. (X. 2.) Korm. határozat 5. mellékletét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2028/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

 

            

1. melléklet az .../2013. (...) Korm. határozathoz 

1. 

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: 
Gazdaságfejlesztés           Közép-dunántúli Operatív Program 

            
Akcióterv 2011–2013 
  

1. Prioritás tartalma             
Prioritás rövid tartalma     

A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a 
vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnan létrejött és a már működő klaszterek, együttműködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében innováció 
menedzsment szolgáltatások nyújtására igényelhető támogatás.  

    

    

    
          
2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete             

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)       

2011 2012 2013 Összesen       
8,51 3,56 1,58 13,65       

Tervezett ESZA arány (%):      max. 
10% 

    
  

                
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)           

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   

2007–2010 2011 2012 2013 2014–
2015 Összesen   

13,60 0,00 6,60 7,05 1,58 28,83   
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)              

                

Konstrukció kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) Konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel 
rendelkező további 

miniszter 2011 2012 2013 

1.1.1. 

Regionálisan 
kiegyensúlyozott, vonzó 
telephelyi, iparterületi 
infrastruktúra kialakítása  

8,51 3,56 1,58 

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok  fejlesztése. 
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – 
építése, bővítése és fejlesztése. 
Barnamezős területek fejlesztése. 
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés 
támogatása. 
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi 
foglalkoztatás szempontjából jelentős, de forráshiánnyal 
küzdő vállalkozások fejlesztésére. 

nemzetgazdasági 
miniszter   

1.2.1. 

Klaszterek létrejöttének 
és fejlődésének 
ösztönzése 

0,00 0,00 0,00 

A vállalkozások más vállalkozásokkal, valamint oktatási 
intézményekkel, K+F intézményekkel és egyéb helyi 
gazdasági szereplőkkel klaszter formában megvalósuló 
együttműködéseinek fejlesztése, illetve létrejöttének 
előmozdítása, szem előtt tartva a versenyképesség 
növelését és az innováció orientált fejlesztések 
elősegítését. 

nemzetgazdasági 
miniszter   

1.3.1. 
Technológia-transzfer és 
helyi kezdeményezések 
támogatása 

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul. nemzetgazdasági 
miniszter   

1.4.1. Vállalkozói tanácsadás 
támogatása 0,00 0,00 0,00 A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű 

tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-k számára. 
nemzetgazdasági 

miniszter   

1. Prioritás összesen 8,51 3,56 1,58   
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2. 

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turizmusfejlesztés     Közép-dunántúli Operatív Program 

            
Akcióterv 2011–2013 
  

1. Prioritás tartalma   
          

Prioritás rövid tartalma     
A prioritás egyrészt a régió turisztikai kínálati portfoliójának komplex és integrált fejlesztését, valamint a turisztikai és szabadidős szolgáltatások minőségi és mennyiségi 
fejlesztését célozza meg. Másrészt magába foglalja a turisztikai szereplők együttműködésén alapuló fejlesztéseket, és a közös, helyi és térségi szintű desztináció-marketing 
folyamatos ellátásához szükséges háttér biztosítását. 

    

    

    
      

    
2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete           

  
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)       
2011 2012 2013 Összesen       
1,79 13,16 1,80 16,75       

Tervezett ESZA arány (%):   max. 10%     
  

              
  

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)         
  

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   

2007–2010 2011 2012 2013 2014–
2015 Összesen   

25,47 0,92 2,20 13,63 0,00 42,23   
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)              

                

Konstrukció kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) Konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel 
rendelkező további 

miniszter 2011 2012 2013 

2.1.1. 

Kiemelt és integrált 
vonzerő-, termék- és 
infrastruktúra-
fejlesztések támogatása 

1,40 12,89 1,80 

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, 
meglevők fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások 
kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus 
szektor versenyképességének erősítése, a turizmusból 
származó jövedelmek növelése és munkahelyek 
teremtése.  

nemzetgazdasági 
miniszter 

emberi erőforrások 
minisztere 

2.1.2. 

Szálláshelyek és a 
turisztikai termékkínálat 
értékét növelő egyéb 
szolgáltatások 
infrastrukturális és 
minőségi fejlesztése  

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul. nemzetgazdasági 
miniszter   

2.2.1. 

Térségi és helyi 
turisztikai 
együttműködési 
rendszerek, fejlesztése 

0,39 0,27 0,00 
Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus 
versenyképességének növelése. 

nemzetgazdasági 
miniszter   

2. Prioritás összesen 1,79 13,16 1,80   
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3. 

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés   Közép-dunántúli Operatív Program 

            
Akcióterv 2011–2013 
  

1. Prioritás tartalma   
          

Prioritás rövid tartalma     
A prioritási tengely fő célja a régió településeinek hálózatszerű fejlesztése, elsősorban azok gazdasági és közösségi célú, valamint szociális szempontokat is figyelembe vevő 
fizikai és funkcionális megújítása révén. A prioritás feladata az elsődleges térségi dinamizáló tényezőként felfogható város és térségére gyakorolt hatás ösztönzése, a város 
és térsége közötti kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolat elérése, egészségesebb lakókörnyezet megteremtése, a városok belső problémáinak kezelése.  

    

    

    
          
2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete             

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)       

2011 2012 2013 Összesen       
1,10 6,85 1,93 9,88       

Tervezett ESZA arány (%):   max. 10%       
                
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)           

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   

2007–2010 2011 2012 2013 2014–
2015 Összesen   

16,72 0,00 0,68 9,20 0,00 26,61   
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)              

                

Konstrukció kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) Konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel 
rendelkező további 

miniszter 2011 2012 2013 

3.1.1. 

Település (al)központok 
kialakítása, 
értékmegőrző 
rehabilitációja 

1,10 6,85 1,31 

A városközpontok és városi alközpontok értékmegőrző 
fejlesztése. 
A kistelepülések tudatos fejlesztése, élhető és 
örökségvezérelt települési környezet kialakítása. 

belügyminiszter emberi erőforrások 
minisztere 

3.2.1. 

Leromlott vagy 
leromlással 
veszélyeztetett 
városrészek 
rehabilitációja (20 000 
fő feletti városok, 
megyei jogú városok 
kivételével) 

0,00 0,00 0,63 
A szociálisan leromlott lakóterületek és szegregátumok 
akcióterületi alapú megújítása a fizikai környezet és a 
társadalmi kohézió együttes erősítése által. 

belügyminiszter emberi erőforrások 
minisztere 

3. Prioritás összesen 1,10 6,85 1,93   
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4. 

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Közlekedés- és környezetfejlesztés   Közép-dunántúli Operatív Program 

            
Akcióterv 2011–2013 
  

1. Prioritás tartalma             
Prioritás rövid tartalma 

(max. 500 karakter)     

A prioritás különböző infrastrukturális elemek fejlesztésének együttes kezelésével a régió társadalmi és gazdasági kohézióját, környezeti fenntarthatóságát szolgálja, a 
megközelíthetőség javításával mind az egyéni, mind a közösségi közlekedés terén; a lakossági eredetű környezeti terhelés csökkentésével; a sürgős beavatkozást igénylő 
magaspartfalak stabilizációjával, a bel- és csapadékvízzel való gazdálkodás fejlesztésével, belterületeken a bel- és csapadékvizek okozta károk csökkentésével. 

    

    

    
      

    
2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete             

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)       

2011 2012 2013 Összesen       
20,87 6,70 0,00 27,57       

Tervezett ESZA arány (%):     max. 
10% 

    
  

                
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)         

  
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   

2007–2010 2011 2012 2013 2014–
2015 Összesen   

26,02 4,57 10,74 12,26 0,00 53,58   
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)              

                

Konstrukció kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) Konstrukció célja 

A 
konstrukció 

szakmai 
tartalmáért 

felelős 
miniszter 

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel 
rendelkező további 

miniszter 2011 2012 2013 

4.1.1. 

Környezeti értékek 
védelme, 
környezetbiztonság 
növelése 

1,38 4,50 0,00 

A konstrukción belül kialakított komponensek célja a 2000 
LE alatti kistelepülések szennyvízelvezetésének és –
kezelésének fejlesztése, a balatoni és duna menti omlás- és 
csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása, a 
helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója, valamint a környezetvédelemmel foglalkozó 
civil szervezetek és az önkormányzatok összehanagolt 
fenntarthatósággal kapcsolatos fejlesztéseinek támogatása. 

4.1.1/A,B, F 
vidékfejleszt
ési miniszter, 
4.1.1/C, D, E  
belügyminisz

ter 

4.1.1/D,E 
vidékfejlesztési 

miniszter, 
4.1.1/F 

közigazgatási és 
igazságügyi miniszter 

4.2.1. Kül- és belterületi utak 
fejlesztése 18,49 1,53 0,00 

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket 
összekötő, országos mellékúthálózat minőségének a 
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének a javítása, valamint a közlekedés okozta 
környezeti károk csökkentése. 
 
A konstrukció célja továbbá önkormányzati tulajdonú és 
kezelésű belterületi útszakaszok, belső tehermentesítő utak 
építése, fejlesztése, közlekedésbiztonsági célú átépítése, 
meglévő kiszolgáló utak gyűjtőúttá fejlesztése a 
közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérése, valamint a 
központi lakott területek tehermentesítése érdekében. 

nemzeti 
fejlesztési 
miniszter 

  

4.2.2. Kerékpárforgalmi 
hálózat fejlesztése 1,00 0,67 0,00 

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása, 
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy szerves, 
funkcionális egységnek tekinthető településrész, illetve kettő 
vagy több település közötti távolság válik biztonságosan, 
kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és kerékpározhatóvá.  

nemzeti 
fejlesztési 
miniszter 

  

4.2.3. Közösségi közlekedés 
fejlesztése 0,00 0,00 0,00 

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítása a közösségi közlekedés alap-
feltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az 
országos, regionális, elővárosi, helyi és városi közlekedés 
gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele 
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, 
irányítási, utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási színvonal 
emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek fejlesztésének 
támogatásával a konstrukció kiemelt célja a jelenleg 
közösségi közlekedést választó utasok számának megtartása 
(esetenként csökkenésének a fékezése), a negatív tendencia 
megfordítása, és a távlati utasszám-növekedés elősegítése. 

nemzeti 
fejlesztési 
miniszter 

  

4. Prioritás összesen 20,87 6,70 0,00   
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5. 

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Humán-infrastruktúra fejlesztés   Közép-dunántúli Operatív Program 

            
Akcióterv 2011–2013 
  

1. Prioritás tartalma             
Prioritás rövid tartalma     

A prioritás célja a közoktatás fejlesztése, az alapvető tudáselemek megszerezhetőségében meglevő minőségi és területi egyenlőtlenségek oldása; korszerű és hatékony 
egészségügyi és szociális ellátórendszer kialakítása; az egészségügyi rehabilitáció intézményrendszerének fejlesztésea; közszolgáltatások – költséghatékony és fenntartható 
módon történő - hozzáférhetővé tétele a régió településein, akadálymentesítés az önkormányzati szolgáltatások elérhetősége érdekében. 

    

    

    
      

    
2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete             

Indikatív forrásallokáció* 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)       

2011 2012 2013 Összesen       
2,07 0,44 0,00 2,51       

Tervezett ESZA arány (%):   max. 10%     
  

              
  

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)           
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   

2007–2010 2011 2012 2013 2014–
2015 Összesen   

20,68 0,00 2,07 0,44 0,00 23,19   
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)              

                

Konstrukció kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete* 

(Mrd Ft) Konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel 
rendelkező további 

miniszter 2011 2012 2013 

5.1.1. 
Közoktatási 
infrastrukturális 
fejlesztés  

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul. 
emberi 

erőforrások 
minisztere 

  

5.2.1. 

Az egészségügyi 
ellátórendszer 
fejlesztése, 
hatékonyságának 
növelése  

2,07 0,44 0,00 
Rehabilitációs ellátás fejlesztése a lakossági hozzáférés 
növelése és a földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi 
egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

  

5.2.2. 
Kistérségi szinten 
elérhető szociális 
alapszolgáltatások 

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul. 
emberi 

erőforrások 
minisztere 

  

5.3.1. 
Közszolgáltatások 
elérését segítő 
informatikai rendszerek 

0,00 0,00 0,00 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek 
fejlesztése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

közigazgatási és 
igazságügyi miniszter 

5.3.2. Utólagos 
akadálymentesítés A konstrukció 2011–2013-ban nem indul. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

  

5. Prioritás összesen 2,07 0,44 0,00   

                

  Közép-dunántúli Operatív Program       

  Akcióterv 2011–2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft) 70,36       
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A Kormány 2029/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról 
és a prioritás keretében megvalósítani tervezett projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

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

az 1. melléklet szerint, az 1. prioritáson szükséges többletkötelezettség-vállalás jóváhagyásával,
 2. jóváhagyja a  2.  melléklet szerint az  abban szereplő projektek támogatásának növelését és hozzájárul, hogy 

a projektek támogatási szerződéseinek módosításához szükséges intézkedéseket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága megtegye.

 3. visszavonja
a) a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. és 4. prioritásának 

módosításáról szóló 1772/2013. (X. 25.) Korm. határozatot, valamint
b) a  KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” című) 

nagyprojekt támogatása további növelésének jóváhagyásáról szóló 1937/2013. (XII. 13.) Korm. határozat 
3. pontját és 2. mellékletét.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2029/2013. (XII. 29.) 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
406,00 0,00 20,00 426,00

              Túlvállalás 30,154 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 70,58 0,00 776,78

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

2011 2012 2013

1.1.1. Települési szilárd 
hulladékgazdálkodási rendszerek 92,20 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 185,28 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 128,52 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 406,00 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 30,154 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, ha az operatív program módosítását az Európai Bizottság elfogadja.

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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2. melléklet a 2029/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító-száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Hatályos támogatási 

szerződés szerinti 

támogatás (nettó, Ft)

Projekt megnövelt 

forrásigénye közkiadás 

alapon (nettó, Ft)

Többlet forrásigény 

(nettó, Ft)
Támogathatóság feltételei

2.
KEOP-1.1.1/2F/09-11- 

2012-0001

Nyugat-dunántúli 

Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Program

Nyugat-dunántúli 

Regionális Hulladék-

gazdálkodási 

Önkormányzati Társulás

2 700 088 668 2 877 828 792 177 740 124

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. A kiviteli közbeszerzési eljárás vonatkozásában rendelkezésre kell állnia 

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által 

kiállított szabályossági tanúsítványnak.             

4. A megnövekedett többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását 

igazolni kell.

3.
KEOP-1.1.1/2F/09-11- 

2011-0003

REGIO-KOM Térségi 

Kommunális Szolgáltató 

Társulás Jászberényi és 

Dél-Hevesi kistérsége 

szilárdhulladék-

gazdálkodási rendszerének 

fejlesztése

REGIO-KOM Térségi 

Kommunális Szolgáltató 

Társulás

1 825 229 406 2 040 379 055 215 149 649

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. A kiviteli közbeszerzési eljárás vonatkozásában rendelkezésre kell állnia 

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által 

kiállított szabályossági tanúsítványnak.             

4. A megnövekedett többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását 

igazolni kell.
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4.
KEOP-1.1.1/B/10-11- 

2011-0001

Miskolc és 

térsége települési 

hulladékgazdálkodási 

rendszerének 

továbbfejlesztése

Miskolc Térségi 

Konzorcium
2 839 435 358 3 407 071 847 567 636 489

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. A kiviteli közbeszerzési eljárás vonatkozásában rendelkezésre kell állnia 

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által 

kiállított szabályossági tanúsítványnak.             

4. A megnövekedett többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását 

igazolni kell.

5.
KEOP-1.1.1/B/10-11- 

2013-0004

Hatvan és 

térsége települési 

hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése

Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás

2 300 645 035 2 301 151 240 506 205

Kifizetési feltétel:              

1. Csatolni kell az építésiengedély-köteles létesítmények elhelyezésére szolgáló 

ingatlanok 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapjainak hiteles másolatát 

és a Megvalósíthatósági Tanulmány sablon 9. fejezetében előírt, tulajdoni 

viszonyokat érintő kötelező mellékleteket (az e-hiteles tulajdoni lapok esetén 

a digitális aláírást tartalmazó fájlt is csatolni kell).                 

2. Csatolni kell a jogerős építési engedélyeket, valamint a projekt 

megvalósításához szükséges esetleges további engedélyes terveket, továbbá 

az egységes környezethasználati engedély birtokában üzemeltethető 

létesítményeknél a pozitív tartalmú közmeghallgatásról szóló jegyzőkönyvet.

6.
KEOP-1.2.0/2F/09- 

2009-0029

Hidasnémeti, 

Tornyosnémeti és 

Hernádszurdok községek 

szennyvízelvezetésének és 

szennyvíztisztító telepének 

kiépítése

Hidasnémeti Községi 

Önkormányzat
746 150 581 753 418 081 7 267 500

Kifizetési feltétel:              

A megnövekedett többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását igazolni 

kell.

7.
KEOP-1.2.0/2F/09- 

2010-0080

Derecske 

szennyvíztisztításának 

és Csatornahálózatának 

fejlesztése

Derecske Város 

Önkormányzata
3 542 211 989 3 814 172 907 271 960 918

Kifizetési feltétel:             

A megnövekedett többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását igazolni 

kell.
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8.
KEOP-1.2.0/2F/09- 

2010-0064

Kelet-Nyírség 

szennyvízelvezetési és 

tisztítási projekt

Kelet-Nyírségi Viziközmű 

Beruházási Társulás
4 983 461 175 5 396 249 315 412 788 140

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. A kiviteli közbeszerzési eljárás vonatkozásában rendelkezésre kell állnia 

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által 

kiállított szabályossági tanúsítványnak.              

4. A megnövekedett többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását 

igazolni kell.

9.
KEOP-1.2.0/09-11- 

2010-0093

Szennyvízelvezető 

rendszer és tisztító telep 

kialakítása Taktaharkány és 

Taktaszada községekben

Taktaközi Önkormányzati 

Szennyvízelvezetési és 

Szennyvíztisztítási Társulás

1 457 255 122 1 620 370 954 163 115 832

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. A kiviteli közbeszerzési eljárás vonatkozásában rendelkezésre kell állnia 

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által 

kiállított szabályossági tanúsítványnak.               

4. A megnövekedett többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását 

igazolni kell.
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10.
KEOP-1.2.0/09-11- 

2011-0050

Vámospércs és 

Nyírmártonfalva 

települések 

szennyvízelvezetése és 

szennyvíztisztítása

Vámospércs és 

Nyírmártonfalva 

Szennyvíz-beruházási 

Önkormányzati Társulás

2 565 109 500 2 583 483 982 18 374 482

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. A kiviteli közbeszerzési eljárás vonatkozásában rendelkezésre kell állnia 

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által 

kiállított szabályossági tanúsítványnak.           

4. A megnövekedett többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását 

igazolni kell.

11.
KEOP-1.2.0/09-11- 

2011-0002

Siklós Város 

szennyvízközmű 

beruházása

Siklós Város 

Önkormányzata
1 465 379 627 1 505 777 419 40 397 792

Kifizetési feltétel:            

A megnövekedett többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását igazolni 

kell.

12.
KEOP-1.2.0/09-11- 

2011-0048

Felső-Szabolcsi 

Szennyvízelhelyezési és 

tisztítási projekt

Felső-Szabolcsi Viziközmű 

Beruházási Társulás
2 780 409 925 3 427 395 418 646 985 493

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. A kiviteli közbeszerzési eljárás vonatkozásában rendelkezésre kell állnia 

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által 

kiállított szabályossági tanúsítványnak.           

4. A megnövekedett többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását 

igazolni kell.



88806	
M

A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2013.	évi	221.	szám

	

13.
KEOP-1.2.0/09-11- 

2011-0025

Budakeszi 

szennyvízelvezetési és 

szennyvíztisztítási projekt

Budakeszi Város 

Önkormányzata
2 359 652 005 3 504 067 631 1 144 415 626

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. A kiviteli közbeszerzési eljárás vonatkozásában rendelkezésre kell állnia 

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által 

kiállított szabályossági tanúsítványnak.                

4. A megnövekedett többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását 

igazolni kell.

14.
KEOP-1.2.0/2F/09- 

2010-0089

Keszthelyi szennyvíztisztító 

telep kapacitásbővítése és 

kapcsolódó iszapkezelő 

létesítmények építése

Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt.
1 796 050 387 2 001 631 775 205 581 388 –

15.
KEOP-1.2.0/09-11- 

2011-0026

Uszód, Géderlak, 

Dunaszentbenedek 

Községek 

szennyvízcsatornázása, 

Kalocsa Város 

Szennyvízcsatorna 

hálózatának bővítése és 

a szennyvíztisztító telep 

rekonstrukciója

Uszód-Dunaszentbenedek-

Géderlak Községek és 

Kalocsa Város Szennyvíz 

Közmű Önkormányzati 

Társulás

1 607 445 320 1 794 181 808 186 736 488 –

16.
KEOP-1.2.0/2F/09- 

2010-0047

Tárkány-Csép-Ete 

agglomeráció 

szennyvízelvezetési és 

tisztítási problémájának 

megoldása

Tárkány Község 

Önkormányzata
992 127 733 1 134 268 648 142 140 915 –

17.
KEOP-1.2.0/2F/09- 

2010-0072

Csanádpalota Város 

szennyvízkezelési és 

szennyvízelvezetési 

beruházása

Csanádpalota Város 

Önkormányzata
1 290 691 565 1 529 876 573 239 185 008

Kifizetési feltétel:             

1. A Közreműködő Szervezet műszaki, szakmai, elszámolhatósági 

jóváhagyásának megszerzése szükséges.               

2. A megnövekedett többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását 

igazolni kell.
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18.
KEOP-1.3.0/B/2F/09-11- 

2011-0002

Szekszárd Megyei Jogú 

Város hosszú távon 

egészséges ivóvízzel való 

ellátása

Szekszárd Megyei Jogú 

Város Önkormányzata
3 662 954 376 3 991 213 951 328 259 575

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. A kiviteli közbeszerzési eljárás vonatkozásában rendelkezésre kell állnia 

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által 

kiállított szabályossági tanúsítványnak.              

4. A megnövekedett többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását 

igazolni kell.

19.
KEOP-1.3.0/B/2F/09-11- 

2012-0001

Hernád Község 

ivóvízellátás biztonságának 

javítása új kút fúrásával és 

a még el nem látott részek 

hálózatba kötésével

Hernád Nagyközség 

Önkormányzata
37 672 801 63 772 801 26 100 000

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. 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.
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20.
KEOP-1.1.1/2F/09-11- 

2011-0004

Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás

Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás

3 264 232 148 5 205 142 158 1 940 910 010

Kifizetési feltétel:                

1. 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. 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.

21.
KEOP-1.2.0/09-11- 

2012-0025

Buják szennyvíztisztító 

telep és csatornahálózat 

fejlesztése

Buják Község 

Önkormányzata
993 952 847 1 136 348 997 142 396 150

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. 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.

22.
KEOP-1.1.1/2F/09- 

2011-0003

Paks és térsége 

hulladékgazdálkodási 

rendszer

Paks és Környéke 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás

1 130 438 079 1 433 110 474 302 672 395 –

23.
KEOP-1.2.0/09-11- 

2011-0045

Hosszúpályi, 

Monostorpályi és 

Hajdúbagos községek 

szennyvízelvezetési és 

tisztítása programjának 

megvalósítása

Hosszúpályi és Környéke 

Viziközmű Beruházási 

Önkormányzati Társulás

2 894 073 389 3 207 403 308 313 329 919 –
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24.
KEOP-1.2.0/09-11- 

2011-0051

Mezőladány és térsége 

szennyvízelvezetés és 

tisztítási projekt

Mezőladány-Tornyospálca-

Újkenéz Víziközmű 

Beruházási Társulás

1 916 280 910 2 162 973 393 246 692 483 –

25.
KEOP-1.2.0/09-11- 

2011-0028

Pécel szennyvíz 

tisztításának hosszú távú 

megoldása

Pécel Város 

Önkormányzata
491 959 204 543 883 443 51 924 239 –

26.
KEOP-1.2.0/B/10- 

2010-0045

Jánoshida Község 

Szennyvízelvezetés és 

Tisztítás

Jánoshida Község 

Önkormányzata
1 299 840 656 1 476 773 194 176 932 538 –

27.
KEOP-1.2.0/B/10- 

2010-0029

Karácsond község 

szennyvízelvezetés-és 

tisztítás

Karácsond Nagyközség 

Önkormányzata
1 237 949 430 1 385 621 078 147 671 648 –

28.
KEOP-1.2.0/2F/09- 

2010-0085

Mórahalom és 

Zákányszék települések 

szennyvízelvezetése és 

tisztítása

Mórahalom- Zákányszék 

Szennyvízelvezetési és 

Szennyvíztisztítási Társulás

1 922 738 830 2 149 675 622 226 936 792 –

29.
KEOP-1.2.0/B/10- 

2010-0003

Nagymágocs Nagyközség 

szennyvízelvezetése és 

szennyvíztisztítása

Nagymágocs Nagyközség 

Önkormányzata
932 267 000 1 085 957 810 153 690 810 –

30.
KEOP-1.2.0/09-11- 

2011-0007

Szennyvízcsatorna-hálózat 

építés Tiszaföldvár-Homok 

városrészen

Tiszaföldvár Város 

Önkormányzata
636 964 050 713 305 320 76 341 270 –

31.
KEOP-1.2.0/B/10- 

2010-0061

Szentendrei szennyvíz-

agglomerációhoz 

tartozó települések 

csatornahálózatának 

bővítése

Dunakanyari Csatornázási 

Társulás
3 041 241 766 3 314 807 840 273 566 074 –

32.
KEOP-1.2.0/B/10- 

2010-0051

Alsónémedi 

szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése és bővítése

Alsónémedi Nagyközség 

Önkormányzata
409 177 931 475 973 645 66 795 714 –

33.
KEOP-1.2.0/2F/09- 

2010-0075

A Tököli szennyvíztisztító 

telep kapacitásbővítése és 

technológiai fejlesztése

Tököl és Térsége 

Szennyvíztisztító 

Önkormányzati Társulás

1 635 464 673 1 858 656 379 223 191 706 –
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34.
KEOP-1.2.0/09-11- 

2011-0037

Nagybaracska, Gara És 

Hercegszántó Községek 

Szennyvízcsatornázása És 

Szennyvíztisztítása

Gara-Hercegszántó-

Nagybaracska Szennyvíz 

Önkormányzati 

Területfejlesztési Társulás

2 723 487 660 3 128 457 077 404 969 417 –

35.
KEOP-1.2.0/2F/09- 

2010-0053

Öcsöd csatornázása és 

szennyvíztisztítása

Öcsöd Nagyközség 

Önkormányzata
1 357 283 599 1 534 044 189 176 760 590 –

36.
KEOP-1.2.0/09-11- 

2011-0001

Szennyvízcsatorna-

hálózat kiépítése, 

a szennyvíz elvezetése és 

ártalommentes tisztítása 

Tiszalúc Nagyközségben

Tiszalúc Nagyközség 

Önkormányzata
1 421 862 842 1 607 443 696 185 580 854 –

37.
KEOP-1.2.0/2F/09- 

2009-0029

Hidasnémeti, 

Tornyosnémeti és 

Hernádszurdok községek 

szennyvízelvezetésének és 

szennyvíztisztító-telepének 

kiépítése

Hidasnémeti és 

Társult Települései 

Szennyvízberuházásának 

Önkormányzati Társulása

750 086 729 833 511 155 83 424 426 –

38.
KEOP-1.2.0/09-11- 

2011-0004

Tolna agglomeráció 

szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése

Tolna, Fadd, 

Fácánkert, Bogyiszló, 

Dunaszentgyörgy, 

Gerjen települések 

„Szennyvíztisztító-telep 

fejlesztése” tárgyú 

pályázat megvalósítására 

létrehozott önkormányzati 

társulása

1 756 778 846 1 980 854 850 224 076 004 –

39.
KEOP-1.2.0/B/10- 

2010-0060

Zomba 

szennyvízkezelésének 

fejlesztése

Zomba Község 

Önkormányzata
761 076 612 849 995 575 88 918 963 –

40.
KEOP-1.2.0/2F- 

2009-0001

Érd és térsége 

szennyvíztisztító telep 

rekonstrukciója és bővítése 

és szennyvízelvezető 

rendszer fejlesztése

Érd és Térsége 

Szennyvízelvezetési 

és Szennyvíztisztítási 

Önkormányzati Társulás

24 456 038 410 28 693 077 830 4 237 039 420 –
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A Kormány 2030/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. és 6. prioritásának 
módosításáról

A Kormány
 1. megállapítja az 1. melléklet szerint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 

3. és 6. prioritását,
 2. visszavonja a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 

1543/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletének 3. és 6. prioritásra vonatkozó részét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2030/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

 

I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
28,48 0,00 0,00 28,48

              Túlvállalás:  0,62 Mrd Ft
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2015 Összesen
39,46 0,54 0,00 40,00

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

2011 2012 2013

3.1.2

Élőhelyvédelem- és helyreállítás, 
élettelen természeti értékek védelme, 
vonalas létesítmények természetkárosító 
hatásának mérséklése

17,96 0,00 0,00

 - Élőhely-védelem, -helyreállítás
- Élettelen természeti értékek megőrzése
- Barlangbejáratok biztosítása, barlangok műszaki létesítményeinek 
korszerűsítése (csak NP)
- Mesterséges üregek műszaki biztosítása, rekonstrukciója
- Földtani alapszelvények rekonstrukciója
- Földtani természetvédelmi értéket képviselő bányák rehabilitációja
- Ex lege védett források helyreállítása
- Felszínalaktani értékek megőrzése, rehabilitációja
- Kunhalmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása
- Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése
- Elektromos szabadvezetékek kiváltása (kizárólag nemzeti park
- igazgatóságok részére engedélyezett tevékenységek)
- Elektromos szabadvezetékek természetbarát átalakítása
- Út-vasút természetbarát átalakítása

VM  -

3.1.3
Gyűjteményes növénykertek és védett 
történeti kertek megőrzése és 
helyreállítása

3,25 0,00 0,00

 - Vizes élőhelyek rekonstrukciója, kialakítása
- Nem vizes élőhelyek, természetközeli társulások rekonstrukciója
- Speciális élőhelyekhez, gyűjteményekhez kapcsolódó beruházások
- Védett növényfajok ex situ megőrzéséi programjához kapcsolódó 
tevékenységek
- Kertek, parkok állapotának javításához kapcsolódóan, megalapozott 
kerttörténeti
kutatás, értékelés és javaslatok alapján meghatározott tevékenységek

VM  -

3.2.0 Élőhelykezeléshez kapcsolódó 
infrastruktúra fejlesztés 6,66 0,00 0,00

 - stabil vagy mobil karámok létesítése, villanypásztor, kerítés 
kialakítása;
- területkezelési céllal tartott állatok tartására szolgáló épületek és ezek 
kiegészítő létesítményeinek felújítása; 
- a területkezelési céllal tartott állatok számára kutak, itatóhelyek 
létesítése; felújítása
- az élőhely-kezeléshez szükséges eszközök, erő- és munkagépek 
beszerzése;
- a területek elérhetőségét szolgáló utak természet-közeli módon történő 
kiépítése, felújítása
- a projekt célterületén/hatásterületén a fejlesztés által támogatott 
élőhely-kezelés eredményességének méréséhez közvetlenül 
kapcsolódó természetvédelmi célú monitoring eszközök beszerzése 
(maximálisan a projekt teljes költségvetésének 5%-os mértékéig, 
önállóan nem támogatható)

VM  -

3.3.0 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat 
infrastrukturális fejlesztése 0,61 0,00 0,00

Nem turisztikai célú épületrekonstrukció, felújítás 
- Meglévő létesítmények környezettudatos átalakítása;
- Funkcióbővítést szolgáló építési munka
- Az erdei iskola és erdei óvoda épületébe szükséges bútorok 
beszerzése
- akadálymentesítés;
- Speciális, tematikus terepi bemutatóeszközök rendszerének kiépítése
- Terepi laborfelszerelések beszerzése 
- Terepi megfigyelő- és mérő eszközök beszerzése - A terepi 
megfigyelést könnyítő, nem motoros meghajtású közlekedési eszközök
beszerzése
- Beltéri foglalkozások eszköztárának fejlesztése
- Az erdei iskola/óvoda környezetének rendezési munkálatai;
- Térségi erdei iskola/óvoda hálózatok kialakítása;
- Erdei iskola és erdei óvoda szolgáltatáshoz kapcsolódó, ESZA típusú, 
nem beruházás
jellegű tevékenysége

VM  -

3. Prioritás 28,48 0,00 0,00

A 3.1.2. és a 3.1.3 konstrukció 0,62 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.
* 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 konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely a hazai Natura 2000 hálózat és a védett természeti területek helyreállítását, megőrzését, a védett és közösségi jelentőségű állat- és növény-fajok védelmét, valamint a környezeti nevelés erősítését támogatja. A Natura 2000 vagy védett 
természeti területek élőhelyeinek helyreállítása és megőrzése mellett a prioritási tengely fontos elemei az élettelen természeti értékek helyreállítása és megőrzése, a vonalas létesítmények (szabadvezeték, közút) természetbarát átalakítása, az előhely 
fenntartás infrastrukturális hátterének megteremtése, valamint az erdei iskolák és erdei óvodák fejlesztése. Továbbá a gyűjteménes növénykertek és történeti kertek megőrzése helyreállítása.

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
(MrdFt)*

A konstrukció célja A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter
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I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
14,01 0,00 0,00 14,01

              Túlvállalás:  0,18 Mrd Ft
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2015 Összesen
21,68 0,72 0,00 22,39

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

2011 2012 2013

6.1.0/A FÉF kampányok Előre meghatározott forgatókönyv és szakmai tartalom szerint 
megvalósuló iskolai rendezvények támogathatók. NFM/VM  -

6.1.0/B FÉF kampányok

1. Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása
2. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat 
szervezése és lebonyolítása 
3. Lakossági tanácsadó iroda fejlesztése

NFM/VM  -

6.1.0/C FÉF kampányok Országos komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása NFM/VM  -

6.2.0/A FÉF mintaprojektek
1. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek 
javítása
2. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt

NFM/VM  -

6.2.0/B FÉF mintaprojektek

1. Középületek komplex környezetbarát (hulladékmegelőző, 
víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása
2. Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs központok 
fejlesztése
3. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése
4. Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minősítő 
vagy hitelesítő rendszerének fejlesztése, a rendszerek népszerűsítése

NFM/VM  -

6.3.0 E-környezetvédelem 3,61 0,00 0,00 Infokommunikációs rendszerfejlesztés (szoftverbeszerzés, 
szoftverfejlesztés, szaktanácsadás, eszközbeszerzés, építés) VM NFM

6.3.0/Z Stratégiai zajtérképek 0,82 0,00 0,00 1. Stratégiai zajtérkép készítése
2. Intézkedési terv készítése VM  -

6. Prioritás 14,01 0,00 0,00

* 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
A 6.1.0. konstrukció 0,18 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja, hogy a fenntartható életmód folytatásához szükséges környezettudatos szemléletmód, értékrend, ismeretek megteremtődjenek elsősorban a lakossági fogyasztókban –kialakuljon a piac keresleti oldalának környezettudatossága.
A prioritáshoz tartoznak továbbá a szakpolitikák, stratégiák, megalapozását, a környezetvédelmi hatósági tevékenységét hatékonyságát segítő tudás közzétételét, s ez által a környezeti demokrácia erősítését is szolgáló e-környezetvédelmi fejlesztések 
is.

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
(MrdFt)*

A konstrukció célja A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

4,31 0,00 0,00

5,26 0,00 0,00
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A Kormány 2031/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program keretén belül a kerékpárút-hálózat fejlesztése érdekében közzéteendő 
kiemelt felhívásról

A Kormány
 1. egyetért a Közlekedés Operatív Program 3.2. azonosító számú, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című konstrukcióban 

jelenleg rendelkezésre álló 1,44 milliárd forint szabad keretnek a konstrukció céljára irányuló felhasználásával azzal, 
hogy a projekteknek teljesíteniük kell a következő feltételeket:
a) a projekt megvalósításához szükséges jogerős építési engedélynek rendelkezésre kell állnia,
b) a projektnek illeszkednie kell az operatív program célkitűzéseihez,
c) megkezdett projekt-előkészítés folytatására kell irányulniuk,
d) olyan projekt, amely célja új, zöldmezős beruházásra irányuló tervezés, csak kivételesen, egyedi döntés 

alapján támogatható,
e) a  támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a  beruházással érintett ingatlanok tulajdonjogát vagy 

az  elhelyezni kívánt létesítmény rendeltetésszerű használatát biztosító korlátolt dologi jogot legkésőbb 
2015. augusztus 31-ig megszerzi,

f ) a területszerzés költsége nem haladhatja meg a projekt becsült összes elszámolható költségének egytizedét,
g) kivitelezésre irányuló projekt kizárólag abban az esetben támogatható, ha a projekt támogatási igénye nem 

haladja meg a bruttó 200 millió Ft-ot,
h) támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a  projektjavaslata tárgyában létrejött támogatási szerződés 

megkötésétől számított másfél éven belül, de legkésőbb 2015. október 31-ig a projekt műszaki és pénzügyi 
zárását befejezi,

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív 
Programok Irányító Hatósága útján az 1. pontnak megfelelően készítse el és tegye közzé a kiemelt felhívást.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2014. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2032/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszerek” című projekt 
(CCI szám: 2004HU16CPE001) végső kifizetési feltételeinek teljesítéséről

A Kormány
 1.  elfogadja a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszerek” című projekt 

(CCI szám: 2004HU16CPE001) végső kifizetési feltételeinek teljesítéséről szóló beszámolót,
 2.  felkéri Budapest Főváros Önkormányzatát, hogy az 1. pontban megjelölt projekthez kapcsolódóan a KEOP-7.9.0/12 

azonosító számú, „Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a  2014–2020 tervezési időszakra” című pályázati 
felhívásra a „Budapesti szennyvíziszapok kezelése és hasznosítása” című projekt előkészítése céljából pályázatot 
nyújtson be.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	221.	szám	 88815

A Kormány 2033/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-2009-0008 azonosító számú („Budapest–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója  
I. ütem” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0007 azonosító 
számú („Budapest–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem előkészítéséhez kiegészítő tervek 
készítése” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-5.5.0-09-2009-0008 azonosító számú, „Budapest–Esztergom vasútvonal 

rekonstrukciója I. ütem” című nagyprojekt támogatási összegének legfeljebb bruttó 2 657 651 468 forinttal történő 
növelését,

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján kezdje meg 
a  tárgyalásokat az  Európai Bizottsággal az  1.  pontban meghatározott projektet jóváhagyó európai bizottsági 
határozat módosítása ügyében, a költségek európai uniós forrásból történő finanszírozása érdekében,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 3. elfogadja a  KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0007 azonosító számú, „Budapest–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója 
II. ütem előkészítéséhez kiegészítő tervek készítése” című projekt kiemelt projektként történő nevesítését,

 4. jóváhagyja a  3.  pontban meghatározott projekt támogatásának bruttó 1  338  000  000 forinttal történő növelését 
az 1. melléklet szerint,

 5. hozzájárul ahhoz, hogy az  1. és a  3.  pontban meghatározott projektek támogatási szerződésének módosításához 
szükséges intézkedéseket a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága 
megtegye.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2033/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

1.

Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatási 

szerződés szerinti 

támogatási összege

(Ft)

Támogatás 

intenzitása

(%)

Módosítás előtti forrásszerkezet Módosított forrásszerkezet

A projekt rövid bemutatása
2.

KÖZOP

(EU+hazai)

Ft

XIX. Fejezet 

(ÁFA)

Ft

KÖZOP 

(EU+hazai)

Ft

XIX. Fejezet 

(ÁFA)

Ft

3.
KÖZOP-5.5.0-

09-2009-0008

Budapest–

Esztergom 

vasútvonal 

rekonstrukciója 

I. ütem

Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő 

Zártkörűen 

Működő 

Részvénytársaság

70 949 366 963 100 56 092 576 945 14 856 790 018 58 185 215 896 15 421 802 535

A projekt során elvégzendő feladatok:

1. az Északi Vasúti Duna-híd–Pilisvörösvár 

vonalszakasz átépítése,

2. a Piliscsaba–Esztergom vonalszakasz 

részleges felújítása,

3. az Északi Vasúti Duna-hídon kiegészítő 

építési munkák elvégzése,

4. az Északi Vasúti Duna-híd–Piliscsaba 

között a biztosítóberendezés és 

a távközlési berendezések átépítése,

5. Pilisvörösvár–Piliscsaba 

vonalszakasz pálya és műtárgyépítési, 

valamint a kapcsolódó ideiglenes 

biztosítóberendezési, távközlési, 

közműkiváltási, kábelkiváltási munkák 

tervezése és megvalósítása,

6. az Északi Vasúti Duna-híd–Pilisvörösvár 

közötti vasúti vonalszakaszon 

a felsővezetéki oszlopok felállítása.
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4.

KÖZOP-5.5.0-

09-11-2011-

0007

Budapest–

Esztergom 

vasútvonal 

rekonstrukciója 

II. ütem 

előkészítéséhez 

kiegészítő tervek 

készítése

Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő 

Zártkörűen 

Működő 

Részvénytársaság

2 072 450 000 100 2 072 450 000 0 3 410 450 000 0

A projekt során elvégzendő feladatok:

1. Esztergom állomás átépítéséhez 

kiegészítő engedélyezési és tenderterv,

2. Leányvár, Dorog, Esztergom-Kertváros 

állomás és csatlakozó nyíltvonalak 

átépítése, biztosítóberendezési és 

távközlési engedélyezési- és tenderterv 

készítése a távvezérelhetőség érdekében,

3. a 12-es villamos megálló 

megközelítésének javítása, Angyalföld 

állomásról engedélyezési és tenderterv 

készítése,

4. a HÉV megálló áthelyezése Aquincum 

megállóhelynél engedélyezési és 

tenderterv készítése,

5. az M10 út későbbi kivitelezése miatti 

ideiglenes létesítmények kiépítése, 

engedélyezési- és tenderterv készítése,

6. az európai uniós támogatás iránti 

kérelem elkészítése.
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A Kormány 2034/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú („Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” 
című) nagyprojekt 2015. december 31. után felmerülő költsége fedezetének biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért az  1.  melléklet szerint a  KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú „Budapesti villamos és trolibusz 

járműfejlesztés I. ütem” című projekt (a továbbiakban: projekt) szakaszokra bontásával,
 2. hozzájárul a projekt 1. melléklet szerinti szakaszainak megvalósításához szükséges szerződések – az 1. mellékletben 

meghatározott kedvezményezett általi – megkötéséhez,
 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 2014–2020 közötti programozási időszak azonos célt 

szolgáló operatív programjának Európai Bizottság által történő elfogadása esetén a projekt 1. pont szerinti második 
szakaszára vonatkozó támogatási szerződések megkötéséről,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 4. felhívja
a) a nemzetgazdasági minisztert hogy a 2014–2020 közötti időszakban Magyarország számára elérhető uniós 

források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása, valamint
b) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2014–2020 közötti időszakban a közlekedés fejlesztését célzó operatív 

program előkészítése
során vegyék figyelembe a projekt 3. pontban vállalt költségeit,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 5. egyetért a projekt forrásszerkezetének az 1. melléklet szerinti módosításával,
 6. hozzájárul ahhoz, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága 

a projekt támogatási szerződésének módosításához szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2013.	évi	221.	szám

	
88819

1. melléklet a 2034/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K

1.

Projekt azonosító 

száma

Projekt  

megnevezése

Támogatást igénylő  

neve

Projekt  

támogatási 

intenzitása

Projekt rövid  

bemutatása

Módosítás előtti 

forrásszerkezet
Módosított forrásszerkezet

2.

KÖZOP 

(EU+hazai) (nettó 

Ft)

XIX. 

Fejezet

(ÁFA)

(Ft)

KÖZOP KA  

(EU+hazai)  

forrás

(nettó Ft)

XIX. Fejezet 

KÖZOP hazai 

társfinanszírozás 

(ÁFA)

(Ft)

Fogadó operatív 

program forrás

(KA)

(nettó Ft)

Hazai 

költségvetési 

forrás (ÁFA)

(Ft)

3.
KÖZOP-5.5.0-09-11-

2012-0009

Budapesti villamos 

és trolibusz 

járműfejlesztés  

I. ütem

BKK Budapesti 

Közlekedési Központ  

Zártkörűen  

Működő 

Részvénytársaság

99,33%

A projekt keretében 37 db 

alacsonypadlós villamos 

(12 db hosszú, 25 db rövid), 

24 darab alacsonypadlós 

trolibusz (10 db csuklós, 

14 db szóló) beszerzése, 

a kapcsolódó kocsiszíni 

munkák kivitelezése, 

valamint az érintett 

vonalszakaszokon 

akadálymentesítési 

feladatok elvégzése valósul 

meg.

42 711 900 000 0 33 439 343 598 0 9 272 556 402 0
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A Kormány 2035/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0011 azonosító számú [„M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal 
(kivitelezés)” című] projekt műszaki tartalmának bővüléséről és forrásszerkezetének módosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0011 azonosító számú, „M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal 

(kivitelezés)” című projekt (a továbbiakban: projekt) műszaki tartalmának az  M8–M4 elválási csomópont műszaki 
tartalmának beemelésével történő bővítésével,

 2. jóváhagyja a projekt forrásszerkezetének – az 1. pont szerinti műszaki tartalom bővítése következtében szükséges – 
módosítását az 1. melléklet szerint,

 3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok 
Irányító Hatósága általi – módosításához.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 4. A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0027 azonosító számú [„M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” 
című] egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról és a  projekt 2015. 
december 31-e után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról szóló 1554/2013. (VIII. 15) Korm. határozat 
1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2035/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Támogatás 

intenzitása

(%)

Projekt forrásszerkezete a módosítást követően

Projekt rövid bemutatása

2.
KÖZOP 2007–2013

(nettó Ft)

XIX. Fejezet

2007–2013

(Ft)

Fogadó operatív 

program vagy tisztán 

hazai költségvetési 

forrás

(nettó Ft)

Hazai költségvetési 

forrás

(Ft)

3.

KÖZOP-

3.5.0-09-

11-2013-

0011

M4 autópálya 

Abony-

Fegyvernek új 

Tisza-híddal 

(kivitelezés)

Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő 

Zártkörűen 

Működő 

Részvénytársaság

100 109 012 562 673 29 068 988 733 30 018 317 626 7 996 974 443

A beruházás keretében a TEN-T törzshálózat 

elemeit összekötő TEN-T átfogó hálózat egyik 

jelentős, a közép-európai régiót nyugat-kelet 

irányban átszelő Graz–Iaşi (Moldova országhatár) 

elemének részét képező M4 autópálya kerül 

kiépítésre a meglévő 4. számú főút Abony elkerülő 

szakaszától Fegyvernek térségéig. A gyorsforgalmi 

úti szakasz eleme a TEN-T hálózat magyarországi 

szakaszának. Az M8–M4 gyorsforgalmi úti 

tengelynek a legforgalmasabb részét – két 

nagyobb régió központi település – Szolnok és 

Törökszentmiklós térségének szakasza jelenti. 

Az autópálya tervezett építési szakasza két 

jelentős vízfolyást, a Zagyva folyót és a Tisza folyót 

szeli át, ahol egyben Natura 2000-es területeket is 

keresztez.

A megépülő közel 30 km hosszú autópálya-

szakasz közúthálózatba történő bekapcsolásához 

szükséges az M8–M4 elválási csomópont kiépítése.



88822	
M

A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2013.	évi	221.	szám

	
2. melléklet a 2035/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1554/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Támogatás 

intenzitása

(%)

Projekt forrásszerkezete a módosítást követően

Projekt rövid bemutatása

2.
KÖZOP 2007–2013

(nettó Ft)

XIX. Fejezet

2007–2013

(Ft)

Fogadó operatív 

program vagy tisztán 

hazai költségvetési 

forrás

(nettó Ft)

Hazai költségvetési 

forrás

(Ft)

3.

KÖZOP-

3.5.0-09-

11-2013-

0011

M4 autópálya 

Abony-

Fegyvernek új 

Tisza-híddal 

(kivitelezés)

Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő 

Zártkörűen 

Működő 

Részvénytársaság

100 109 012 562 673 29 068 988 733 30 018 317 626 7 996 974 443

A beruházás keretében a TEN-T törzshálózat 

elemeit összekötő TEN-T átfogó hálózat egyik 

jelentős, a közép-európai régiót nyugat-kelet 

irányban átszelő Graz–Iaşi (Moldova országhatár) 

elemének részét képező M4 autópálya kerül 

kiépítésre a meglévő 4. számú főút Abony elkerülő 

szakaszától Fegyvernek térségéig. A gyorsforgalmi 

úti szakasz eleme a TEN-T hálózat magyarországi 

szakaszának. Az M8–M4 gyorsforgalmi úti 

tengelynek a legforgalmasabb részét – két 

nagyobb régió központi település – Szolnok és 

Törökszentmiklós térségének szakasza jelenti. 

Az autópálya tervezett építési szakasza két jelentős 

vízfolyást, a Zagyva folyót és a Tisza folyót szeli 

át, ahol egyben Natura 2000-es területeket is 

keresztez.

A megépülő közel 30 km hosszú autópálya-

szakasz közúthálózatba történő bekapcsolásához 

szükséges az M8–M4 elválási csomópont kiépítése.
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