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II. Törvények

2013. évi LXXIII. törvény
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról*

1. §  A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a  továbbiakban: Vgtv.) 15.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) Az  ásvány-, gyógy- és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni a  gyógyászati, illetve 
a gyógyüdülési használatot.”

2. §  A Vgtv. 28. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szénhidrogén kitermelési céllal mélyített, de arra alkalmatlan kutak termálvíz kitermelési célú hasznosítására 
a vízügyi hatóság ad engedélyt.”

3. §  A Vgtv. 29. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Termálvíz kizárólag energiahasznosítás céljából történő kitermelésére vonatkozó létesítési engedélyben 
– az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint – rendelkezni kell a kitermelt víz 
elhelyezésének módjáról.”

4. §  Hatályát veszti
a) a Vgtv. 15. § (3a) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 35. és 36. pontja,
b) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CV. törvény.

5. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

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

2013. évi LXXIV. törvény
egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról**

1. Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat 
érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény módosítása

1. §  Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes 
törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„1. § (1) Budapest közigazgatási területén a fővárosi kerületi önkormányzatok és az állam tulajdonában álló, a Duna 
partvonalával közvetlenül határos
a) budai és pesti alsó rakparton lévő ingatlanok, valamint kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó ingatlanok, valamint a nagyhajók fogadására alkalmas kikötőhelyek és kikötői 
infrastruktúra

 * A törvényt az Országgyűlés a 2013. május 27-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2013. május 27-i ülésnapján fogadta el.
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2013. július 1. napjával – az egységes városkép kialakítása és a közlekedés fejlesztése érdekében – e törvény erejénél 
fogva, vagyonkezelési szerződés kötése nélkül ingyenesen 99 évre a  fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe 
kerülnek.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jogot a  fővárosi önkormányzat 
kérelme alapján az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzést a fővárosi önkormányzat kezdeményezi, 
az ingatlan-nyilvántartási eljárás díjmentes. Az érintett ingatlanok helyrajzi számait az 1. melléklet tartalmazza.”

2. §  A Tv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § E törvény
a) 1. §-a és 1. melléklete az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, továbbá 38. cikk (1) és (2) bekezdése,
b) 3. §-a, 6. §-a és 8. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.”

3. §  A Tv. az 1. mellékletben foglalt 1. melléklettel egészül ki.

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

4. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 11. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„11. Helyi építési szabályzat: az  építés rendjét a  helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító 
települési (fővárosban a kerületi) önkormányzati rendelet és a Duna-parti építési szabályzat.”

 (2) Az Étv. 2. § 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„35. Fővárosi rendezési szabályzat: a fővárosban a településrendezés és az építés összehangolt rendjének biztosítása 
érdekében az  országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint a  főváros településszerkezeti 
tervének megfelelően a  területfelhasználási egységek beépítési sűrűségét, meghatározott területek beépítési 
magasságát, a  fővárosi infrastruktúra területbiztosítását megállapító fővárosi önkormányzati rendelet, amely 
telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmaz.”

 (3) Az Étv. 2. §-a a következő 38. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„38. Duna-parti építési szabályzat: a  Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a  Margitsziget területének 
építési rendjét és rendeltetését a  helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító fővárosi 
önkormányzati rendelet, amely telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket tartalmaz.”

 (4) Az Étv. 9/B. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A településrendezés eszközei)
„c) a  Duna-parti építési szabályzat, amelyet a  településszerkezeti terv és a  Fővárosi rendezési szabályzat alapján 
a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és állapít meg.”

 (5) Az Étv. 14/A. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A főváros településrendezési eszközei)
„d) a  fővárosi önkormányzat által a  fővárosi településszerkezeti tervvel, a  fővárosi rendezési szabályzattal 
összhangban a  Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a  Margitsziget területére megállapított Duna-parti 
építési szabályzat.”

 (6) Az Étv. a 14/A. §-t követően a következő alcímmel és 14/B. §-sal egészül ki:
„A Duna-parti építési szabályzat
14/B. § Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a fővárosi önkormányzat az országos településrendezési és 
építési követelményeknek megfelelően a Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget területének 
felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, 
a  telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket Duna-parti építési szabályzatban 
állapítja meg.”

 (7) Az Étv. 60. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  Duna-parti építési szabályzat hatálybalépéséig a  14/B.  §-ban meghatározott területekre vonatkozóan 
a fővárosi kerületi önkormányzat által elfogadott településrendezési eszközöket kell alkalmazni.”
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 (8) Az Étv. 62. § (7) bekezdése a következő 4. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg)
„4. a Duna-parti építési szabályzatát.”

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

6. §  E törvény 1. és 5.  §-a, valamint 1.  melléklete az  Alaptörvény 31.  cikk (3)  bekezdése, továbbá 38.  cikk (1) és 
(2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

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

1. melléklet a 2013. évi LXXIV. törvényhez
„1. melléklet a 2012. évi CXC. törvényhez

A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülő, a Duna partvonalával közvetlenül határos 
ingatlanok listája

Sorszám Helyrajzi szám Tulajdonos

1. 76502 (284/170162 tulajdoni hányad) Magyar Állam

2. 76500 (116091/133627 tulajdoni hányad) Magyar Állam

3. 25964/1 Magyar Állam

4. 25990/2 Magyar Állam

5. 24314 Magyar Állam

6. 63624 Magyar Állam

7. 19308/2 Magyar Állam

8. 19306/2 Magyar Állam

9. 19305/2 Magyar Állam

10. 19304/2 Magyar Állam

11. 19303/2 Magyar Állam

12. 4082/33 Magyar Állam

13. 43578 Magyar Állam

14. 232045/5 Magyar Állam

15. 232045/6 Magyar Állam

16. 14387/1 I. kerületi Önkormányzat

17. 6229/1 I. kerületi Önkormányzat

18. 14617/16 II. kerületi Önkormányzat

19. 14617/9 II. kerületi Önkormányzat

20. 63623 III. kerületi Önkormányzat

21. 23790/9 III. kerületi Önkormányzat

22. 63576 III. kerületi Önkormányzat

23. 60004 III. kerületi Önkormányzat

24. 23035/4 III. kerületi Önkormányzat

25. 23738/6 III. kerületi Önkormányzat

26. 23789 III. kerületi Önkormányzat

27. 19337/1 III. kerületi Önkormányzat

28. 19330 III. kerületi Önkormányzat
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29. 19309/2 III. kerületi Önkormányzat

30. 19307/2 III. kerületi Önkormányzat

31. 19296/2 III. kerületi Önkormányzat

32. 19295/2 III. kerületi Önkormányzat

33. 19288/2 III. kerületi Önkormányzat

34. 19287/2 III. kerületi Önkormányzat

35. 17977/2 III. kerületi Önkormányzat

36. 14621 (363/619 tulajdoni hányad) III. kerületi Önkormányzat

37. 14617/13 III. kerületi Önkormányzat

38. 14617/17 III. kerületi Önkormányzat

39. 76501 IV. kerületi Önkormányzat

40. 76498 IV. kerületi Önkormányzat

41. 75844 IV. kerületi Önkormányzat

42. 70406 IV. kerületi Önkormányzat

43. 70410 IV. kerületi Önkormányzat

44. 70411 IV. kerületi Önkormányzat

45. 70412 IV. kerületi Önkormányzat

46. 76505 IV. kerületi Önkormányzat

47. 23817/2 V. kerületi Önkormányzat

48. 23817/3 V. kerületi Önkormányzat

49. 37060 IX. kerületi Önkormányzat

50. 38017/7 IX. kerületi Önkormányzat

51. 4107/53 XI. kerületi Önkormányzat

52. 4082/2 (13402/70554 tulajdoni hányad) XI. kerületi Önkormányzat

53. 4004/2 XI. kerületi Önkormányzat

54. 43621 XI. kerületi Önkormányzat

55. 43620 XI. kerületi Önkormányzat

56. 43618 XI. kerületi Önkormányzat

57. 43586 XI. kerületi Önkormányzat

58. 43580 XI. kerületi Önkormányzat

59. 43584/2 XI. kerületi Önkormányzat

60. 43577 XI. kerületi Önkormányzat

61. 25911/1 XIII. kerületi Önkormányzat

62. 25915 (899/2529 tulajdoni hányad) XIII. kerületi Önkormányzat

63. 25900/4 XIII. kerületi Önkormányzat

64. 25666/2 XIII. kerületi Önkormányzat

65. 25723/2 XIII. kerületi Önkormányzat

66. 25666/4 XIII. kerületi Önkormányzat

67. 224983 XXII. kerületi Önkormányzat

68. 224967/1 XXII. kerületi Önkormányzat

69. 224967/3 XXII. kerületi Önkormányzat

70. 232041 XXII. kerületi Önkormányzat

71. 232035/1 XXII. kerületi Önkormányzat

72. 232035/25 XXII. kerületi Önkormányzat

73. 232035/24 XXII. kerületi Önkormányzat

74. 232035/23 XXII. kerületi Önkormányzat

75. 232038/21 XXII. kerületi Önkormányzat
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76. 232048/1 XXII. kerületi Önkormányzat

77. 232185 XXII. kerületi Önkormányzat

78. 232318 XXII. kerületi Önkormányzat

79. 232319/2 XXII. kerületi Önkormányzat

80. 232320 XXII. kerületi Önkormányzat

81. 224961 XXII. kerületi Önkormányzat

82. 224969 XXII. kerületi Önkormányzat

83. 232322 XXII. kerületi Önkormányzat

84. 232045/3 XXII. kerületi Önkormányzat

85. 232324 XXII. kerületi Önkormányzat

86. 232327 XXII. kerületi Önkormányzat
                 ”

2013. évi LXXV. törvény
az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról*

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szociális rászorultság esetén a jogosult számára)
„b) a  települési önkormányzat képviselő-testülete az  e  törvényben, illetve az  önkormányzat rendeletében 
meghatározott feltételek szerint
ba) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat,
bb) önkormányzati segélyt;”
[állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).]

2. §  Az Szt. 45. §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés helyébe a következő rendelkezés és alcímmegjelölés lép:
„Önkormányzati segély
45.  § (1) A  települési önkormányzat képviselő-testülete a  létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint az  időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a  rendeletében 
meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási 
tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.
(2) A  fővárosban – ha a  fővárosi önkormányzat és a  kerületi önkormányzat másként nem állapodik meg – 
a hajléktalanok önkormányzati segélyezése a fővárosi önkormányzat feladata.
(3) Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel.
(4) Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk 
létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások 
– így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a  válsághelyzetben lévő várandós anya 
gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a  gyermek fogadásának előkészítéséhez, a  nevelésbe vett gyermek 
családjával való kapcsolattartásához, a  gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó 
kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
(5) Önkormányzati segély esetén az  ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi 
jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. május 27-i ülésnapján fogadta el.
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(6) Az  elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély 
összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes 
összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.
(7) A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg annak a személynek, 
aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.
(8) Az  önkormányzati segély kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, 
továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a  gyermekek érdekeinek 
védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.
(9) Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követő 
15 napon belül kell dönteni.”

3. § (1) Az Szt. 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni szociális ellátás formájában
a) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
b) a lakásfenntartási támogatás és
c) az önkormányzati segély
nyújtható.”

 (2) Az Szt. 47. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Természetbeni ellátás különösen az  Erzsébet-utalvány, az  élelmiszer, a  tüzelősegély, a  tankönyv- és 
tanszervásárlás támogatása, a  tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez 
nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.”

4. §  Az Szt. 124. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  45.  § (2)  bekezdése szerinti önkormányzati segélyezés fedezetéhez a  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős 
miniszter a fővárosi önkormányzattal évente kötött megállapodásban foglalt keretösszeggel hozzájárul.”

5. §  Az Szt. 132. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza)
„g) az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 
szabályait.”

6. §  Az Szt. a következő 140/R. §-sal egészül ki:
„140/R.  § A  települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-éig kell megalkotnia az  önkormányzati 
segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 
rendeletét.”

7. §  Az Szt. a következő 140/S. §-sal egészül ki:
„140/S.  § (1) A  2014. január 1-jét megelőzően jogerős határozattal megállapított átmeneti segély és temetési 
segély ellátásokra, valamint a 2014. január 1-jén átmeneti segély és temetési segély iránt folyamatban lévő ügyekre 
a 2013. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy 2014. január 1-jétől e törvény és más 
jogszabály alkalmazásában az átmeneti segély és a temetési segély önkormányzati segély ellátásnak minősül.
(2) A  2013. december 31-ét követően átmeneti segély és temetési segély iránt előterjesztett kérelmet 
önkormányzati segély iránt előterjesztett kérelemként kell elbírálni.”

8. §  Az Szt.
a) 4.  § (1a)  bekezdés 1.  pontjában az  „átmeneti segély” szövegrész helyébe az  „átmeneti segély, 

az önkormányzati segély” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdésében az „átmeneti segélyt” szövegrész helyébe az „önkormányzati segélyt” szöveg,
c) 7. § (2) bekezdésében az „átmeneti segély” szövegrész helyébe az „önkormányzati segély” szöveg,
d) 50. § (4) és (6) bekezdésében, 50/A. § (4) bekezdés első és második mondatában, valamint (10) bekezdésében 

a „jegyző” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat képviselő-testülete” szöveg,
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e) 50/A.  § (6)  bekezdésében a  „jegyzőnek” szövegrész helyébe a  „települési önkormányzat képviselő-
testületének” szöveg,

f ) 50/D. §-ában a „jegyzőnél” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat képviselő-testületénél” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az Szt. 46. §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés.

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

10. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 18.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  települési önkormányzat képviselő-testülete a  rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint 
a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg.”

11. §  A Gyvt. a következő 161/T. §-sal egészül ki:
„161/T.  § (1) A  2014. január 1-jét megelőzően jogerős határozattal megállapított rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás ellátásokra, valamint a 2014. január 1-jén rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt folyamatban lévő 
ügyekre a 2013. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy 2014. január 1-jétől e törvény 
és más jogszabály alkalmazásában a  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az  Szt. 45.  §-a szerinti önkormányzati 
segély ellátásnak minősül.
(2) A  2013. december 31-ét követően rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt előterjesztett kérelmet az  Szt. 
45. §-a szerinti önkormányzati segély iránt előterjesztett kérelemként kell elbírálni.”

12. §  A Gyvt. 34.  § (8)  bekezdésében a „rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formájában nyújthat segítséget [21.  § 
(2) bek.]” szövegrész helyébe az „az Szt. szerinti önkormányzati segély formájában nyújthat segítséget” szöveg lép.

13. §  A Gyvt. 68/B.  § (5)  bekezdésében a „települési önkormányzat részére” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei 
kormányhivatal részére” szöveg lép.

14. §  Hatályát veszti a Gyvt.
a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „(2) és” szövegrész,
b) 4. § (2) bekezdése,
c) 4. § (3) bekezdésében az „és (2)” szövegrész,
d) 15. § (1) bekezdés b) pontja,
e) 18. § (1) bekezdés b) pontja,
f ) 18. § (5) és (6) bekezdése,
g) 21. §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés,
h) 94. § (2) bekezdésében az „a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,” szövegrész,
i) 125. § (1) bekezdése.

3. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

15. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 74.  § b)  pontjában az „átmeneti segély” szövegrész helyébe 
az „átmeneti segély, az önkormányzati segély” szöveg lép.

4. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

16. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 1.  pont 1.3.  alpontjában 
az  „átmeneti segély, temetési segély” szövegrész helyébe az  „átmeneti segély, temetési segély, önkormányzati 
segély” szöveg lép.
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5. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

17. §  A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény Mellékletének 19. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„19. A  szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások, a  helyi döntésen alapuló ellátások 
kivételével (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási 
díj, önkormányzati segély, köztemetés, közgyógyellátás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási 
támogatás) (1993. évi III. törvény, 1997. évi XXXI. törvény).”

6. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

18. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a gyámhatóság a családi pótlék természetbeni nyújtását rendeli el, a kincstár a gyámhatóság határozatában 
foglaltak szerint intézkedik az  ellátásnak az  illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal részére a  kincstárban 
megnyitott családtámogatási folyószámlára utalásáról.”

7. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) Az 1–4. §, a 7–12. § és a 14–17. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

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

2013. évi LXXVI. törvény
egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról*

1. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

1. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény „Alapvető rendelkezések” alcíme a  következő szöveggel lép 
hatályba:
„Alapvető rendelkezések
1. § (1) Anyakönyvi eljárás
a) a házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárás,
b) a házasságkötés,
c) a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésére irányuló eljárás,
d) a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
e) a névváltoztatási eljárás,
f ) a házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás és
g) az anyakönyvi nyilvántartások rendszerének vezetése.
(2) Az anyakönyv és az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartása az ellenkező bizonyításáig közhitelesen tanúsítja 
a bejegyzett adatokat, illetve azok változását.
(3) Az anyakönyv
a) a születéssel,
b) a házassággal,
c) a bejegyzett élettársi kapcsolattal és
d) a halálesettel
kapcsolatos, e törvényben felsorolt adatokat, valamint az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. május 27-i ülésnapján fogadta el.
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2.  § Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti eljárások közül az  a), c), e) és f )  pontban meghatározott eljárások, valamint 
az anyakönyv vezetése és az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásának vezetése közigazgatási hatósági eljárás.
2/A.  § Ha e  törvény rendelkezései alapján a  hazai anyakönyvezést végző hatóság jár el, eljárására a  „Hazai 
anyakönyvezés” alcím eltérő rendelkezése hiányában az  anyakönyvvezető eljárására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni.” 

2. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény „Értelmező rendelkezések” alcíme a  következő szöveggel lép 
hatályba:
„Értelmező rendelkezések
3. § E törvény alkalmazásában
a) anyakönyv: az elektronikus anyakönyv és a papír alapú anyakönyv,
b) anyakönyvi esemény: a születés, a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és a haláleset,
c) anyakönyv vezetése: az adatoknak az anyakönyvbe történő bejegyzése, azok módosítása, valamint törlése,
d) anyakönyvi alapirat: az  anyakönyvi okirat kivételével az  olyan elektronikus és papír alapú okirat, amely alapján 
az anyakönyvbe adatot jegyeznek be, vagy amely az anyakönyvi eljárás során keletkezik,
e) családi állapot: hajadon, nőtlen, nős, férjes, bejegyzett élettárs, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált 
bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt,
f ) egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító: a  központi nyilvántartó szerv által képzett alfanumerikus azonosító, 
amelynek célja az elektronikus anyakönyvben kezelt adatoknak az érintett személyhez történő hozzárendelése,
g) elektronikus anyakönyv: az anyakönyvi bejegyzéseket elektronikus formában tartalmazó központi nyilvántartás,
h) hazai anyakönyvezés: a magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményéhez, valamint a nem magyar 
állampolgár anyakönyvi eseményéhez kapcsolódó, e törvényben meghatározott adatoknak az anyakönyvbe történő 
bejegyzése, azok módosítása és törlése,
i) munkaszüneti nap: január 1., március 15., húsvét, május 1., pünkösd, július 1., augusztus 20., október 23., 
november 1. és december 24–26.,
j) nyilvántartó anyakönyvvezető: az az anyakönyvvezető, aki a bejegyzés alapjául szolgáló anyakönyvi alapiratot őrzi,
k) személyazonosításra alkalmas adat: az érintett születési családi és utóneve, házassági neve, neme, születési helye 
és ideje, anyja születési családi és utóneve, az érintett személyi azonosítója, előző születési családi és utóneve vagy 
házassági neve, állampolgársága, előző állampolgársága, valamint lakcíme,
l) születés: az élveszületés,
m) tolmács: a tolmács és a jelbeszédben jártas személy,
n) származási hely: az anya nyilatkozata alapján az anya lakóhelye vagy tartózkodási helye, ismeretlen anya esetén 
a  gyámhatóság által megállapított hely, hazai anyakönyvezés esetén – kérelemre – az  anya lakóhelye, illetve ha 
az nem ismert, a gyermek születési helye,
o) személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány: a  polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (4) bekezdésében meghatározott igazolványok.”

3. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény „Hatáskör” alcíme a következő szöveggel lép hatályba:
„Hatáskör
4. § (1) Az anyakönyvbe adatot
a) kormányrendeletben meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező
aa) polgármester,
ab) jegyző vagy
ac) a polgármesteri hivatal és a  közös önkormányzati hivatal (a  továbbiakban együtt: képviselő-testület hivatala) 
köztisztviselője
(a továbbiakban együtt: anyakönyvvezető),
b) az anyakönyvvezető számára e  törvény által biztosított jogokat gyakorolva és kötelezettségeket teljesítve 
az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által rendeletben kijelölt szerv vezetője által kijelölt, kormányrendeletben 
meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező kormánytisztviselője (e törvény alkalmazásában: hazai 
anyakönyvezést végző hatóság),
c) az (5) bekezdésben meghatározott esetekben a fővárosi és megyei kormányhivatal,
d) névváltoztatási ügyben az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter
jegyezhet be.
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(2) A  házasság megkötésében, valamint a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében az  anyakönyvvezető 
közreműködik.
(3) A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelemről az anyakönyvvezető, vagy, ha a házasságot külföldön 
kötötték, a hazai anyakönyvezést végző hatóság dönt.
(4) A  polgármester az  anyakönyvvezető által előkészített házasság megkötésében, valamint bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésében az  anyakönyvvezetőre megállapított képesítési feltételek hiányában is közreműködhet, 
az anyakönyvbe azonban bejegyzést nem tehet.
(5) A  hazai anyakönyvezés kivételével a  fővárosi és megyei kormányhivatal a  (6)  bekezdésben meghatározott 
kivétellel teljesíti az  anyakönyvi bejegyzést, ha annak alapja nem magyar állampolgár anyától származó, 
Magyarországon született gyermekre vagy nem magyar állampolgár apa által tett teljes hatályú apai elismerő 
nyilatkozat vagy külföldi okirat, kivéve, ha az  anyakönyvi bejegyzés teljesítéséről való döntésre a  házassági 
ügyekben és a  szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a  joghatóságról, valamint a  határozatok elismeréséről 
és végrehajtásáról, illetve az  1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2003. november 27-i 
2201/2003 EK tanácsi rendelet az irányadó.
(6) A  fővárosi és megyei kormányhivatal dönt a  házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez 
szükséges külföldi okirat elfogadhatóságáról.
(7) Anyakönyvi okirat kiállítására az (1) bekezdésben meghatározott szervek, valamint a hivatásos konzuli tisztviselő 
jogosultak. A hazai anyakönyvezést végző hatóság és a fővárosi és megyei kormányhivatal az adatok általa teljesített 
bejegyzésével összefüggésben jogosult anyakönyvi okirat kiállítására. Az  anyakönyvi ügyekért felelős miniszter 
az  adatok általa teljesített bejegyzésével, valamint az  5.  § (2)  bekezdésében foglalt feladataival összefüggésben 
jogosult anyakönyvi okirat kiállítására. Ha a névváltoztatás iránti kérelmet hivatásos konzuli tisztviselőnél nyújtották 
be, a névváltoztatási eljárással összefüggésben az anyakönyvi kivonatot a hivatásos konzuli tisztviselő állítja ki.
5. § (1) Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter dönt a névváltoztatási kérelemről.
(2) A  külföldi felhasználás céljából kiadott anyakönyvi okirat diplomáciai felülhitelesítéséhez szükséges közbenső 
felülhitelesítését az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter végzi.
6.  § A  központi nyilvántartó szerv működteti az  elektronikus anyakönyvi nyilvántartást és ellátja az  e  törvényben 
meghatározott adatkezelési műveleteket.”

4. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 7. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A születést, a házasságkötést, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését és a halálesetet az az anyakönyvvezető 
jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt.”

5. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 8. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„8.  § (1) A  mozgó járművön történt halálesetet az  az anyakönyvvezető jegyzi be az  anyakönyvbe, akinek 
az illetékességi területén a holttestet a járműről leemelték.
(2) Talált holttest esetében a  haláleset bejegyzésére az  az anyakönyvvezető illetékes, akinek az  illetékességi 
területén a holttestet megtalálták.
(3) A halál tényének bírósági megállapítása esetén a haláleset bejegyzésére az az anyakönyvvezető illetékes, akinek 
az illetékességi területén a bíróság döntése szerint a haláleset bekövetkezett.
(4) Ha a  bíróság holtnak nyilvánító döntést hozott, a  halálesetet a  holtnak nyilvánított személy születését 
nyilvántartó anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe.”

6. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 10. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(A hazai anyakönyvezést végző hatóság anyakönyvezi)
„e) a  Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan személy külföldön történt születését, házasságkötését, 
bejegyzett élettársi kapcsolata létesítését, valamint halálesetét, ha a  bejegyzést olyan személy kéri, akinek 
a magyarországi anyakönyvezéshez érdeke fűződik.”

7. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 11. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„11.  § (1) Ha nem állapítható meg, hogy az  anyakönyvi esemény bekövetkezésének időpontjában melyik 
anyakönyvvezető lett volna illetékes, vagy az  eredetileg vezetett anyakönyvek külföldön vannak, az  anyakönyvi 
bejegyzés teljesítésére a hazai anyakönyvezést végző hatóság az illetékes.
(2) A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására az az anyakönyvvezető illetékes, akinél 
az erre irányuló kérelmet benyújtották.
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(3) Ha a  házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet a  hivatásos konzuli tisztviselőnél nyújtották be, 
az eljárás lefolytatására a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes.”

8. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 12. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„12.  § (1) Az  anyakönyvbe bejegyzett vagy bejegyezhető adatról kért anyakönyvi okirat kiállítására az  az 
anyakönyvvezető vagy hivatásos konzuli tisztviselő illetékes, akinél az anyakönyvi okirat kiállítását kérték.
(2) A papír alapú anyakönyvbe bejegyzett, de az elektronikus anyakönyvbe be nem jegyezhető adatról kért hatósági 
bizonyítvány kiállítására a nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes.”

9. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény „Illetékesség” alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § (1) Az  apai elismerő nyilatkozatot és – ha azt nem az  apai elismerő nyilatkozattal együtt tették meg – 
az apai elismerő nyilatkozathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatot az az anyakönyvvezető rögzíti az apai elismerő 
nyilatkozatok nyilvántartásában, aki előtt a nyilatkozatot tették.
(2) A nem az anyakönyvvezető előtt tett apai elismerő nyilatkozatot és – ha azt nem az apai elismerő nyilatkozattal 
együtt tették meg – az apai elismerő nyilatkozathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatot
a) – ha a gyermek a nyilatkozattétel időpontjában még nem született meg –
aa) azon szerv székhelye szerinti anyakönyvvezető, amely előtt a nyilatkozatot megtették,
ab) a konzul előtt tett nyilatkozatot az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter,
b) – ha a  gyermek a  nyilatkozattétel időpontjában már megszületett – a  születést nyilvántartó anyakönyvvezető, 
illetve a hazai anyakönyvezést végző hatóság
rögzíti az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában.”

10. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  fővárosi és megyei kormányhivatal a  4.  § (5) és (6)  bekezdésében meghatározott döntésével szemben 
benyújtott fellebbezést az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter bírálja el.”

11. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 14. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az  okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a  magyar 
külképviselet diplomáciai felülhitelesítési tevékenységet nem végez, a  külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítés 
nélkül is elfogadható.
(3b) A  külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi okirat diplomáciai 
felülhitelesítés nélkül is elfogadható.”

12. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény „Okirat és személyes nyilatkozat” alcíme a következő 14/A. §-sal 
egészül ki:
„14/A.  § (1) Ha a  bejegyzés alapja külföldi bíróság vagy más hatóság házassági ügyben vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolat ügyében hozott határozata, a  fővárosi és megyei kormányhivatal a  határozat elfogadhatóságáról 
az igazságügyért felelős miniszter véleményét kéri.
(2) Ha a hazai anyakönyvezést végző hatóság jár el és
a) a bejegyzés alapja külföldi bíróság vagy más hatóság házassági ügyben vagy bejegyzett élettársi kapcsolat 
ügyében hozott határozata vagy
b) nem állapítható meg, hogy a  külföldön megkötött házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létrejött és 
érvényes,
a hazai anyakönyvezést végző hatóság az igazságügyért felelős miniszter véleményét kéri.
(3) Nem kell az  igazságügyért felelős miniszter véleményét kérni, ha az  anyakönyvi bejegyzés teljesítéséről 
való döntésre a  házassági ügyekben és a  szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a  joghatóságról, valamint 
a  határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az  1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet az irányadó.
(4) A  fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóság az  igazságügyért felelős 
miniszter véleményét kéri, ha
a) a kiskorú magyar állampolgárt magyar állampolgár fogadta örökbe külföldön, és az anyakönyvi bejegyzés iránti 
kérelem benyújtásakor az örökbefogadott gyermek már nagykorú és a bejegyzést ő maga kéri,
b) a  kiskorú magyar állampolgár nem magyar állampolgár általi örökbefogadásának anyakönyvbe történő 
bejegyzését a már nagykorú örökbefogadott maga kéri.”
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13. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 15. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az  ügyfél az  anyakönyvi okiratát és névváltozási okiratmásolatát írásbelinek minősülő elektronikus úton is 
kérelmezheti.”

14. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 16. § (4) és (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) Annak a személynek az anyakönyvi bejegyzésében, akinek az állampolgársága vagy hontalansága nem igazolt, 
az anyakönyvben – az ellenkező bizonyításáig – az ismeretlen állampolgárságra történő utalást kell szerepeltetni.
(5) Ha valakinek több állampolgársága van, és ezek közül az  egyik állampolgársága magyar, ezt a  személyt 
az anyakönyvi eljárás tekintetében magyar állampolgárnak kell tekinteni.”

15. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 17. § (2) és (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be, amelyről az anyakönyvvezető 
az  1.  melléklet szerinti adattartalmú jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a  házasulók, az  anyakönyvvezető és – ha 
közreműködött – a  tolmács aláírnak. A  tolmácsról az  anyakönyvvezető gondoskodik. Kérelmükre tolmácsról 
a házasulók is gondoskodhatnak.
(3) A  magyarországi lakcímmel nem rendelkező házasuló vagy – ha a  házasulók egyike sem rendelkezik 
magyarországi lakcímmel – az  egyikük a  házassági szándékát személyesen hivatásos konzuli tisztviselőnél is 
bejelentheti, amelyről a  konzuli tisztviselő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a  házasságkötés tervezett helye szerinti 
anyakönyvvezetőnek továbbítja.”

16. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (2) és (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A  házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezéséről 
a házasságkötési szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül 
dönt.
(3) A  házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a  jegyző akkor engedélyezheti, ha a  felek nyilatkoznak arról, 
hogy
a) a tanúk és – ha szükséges – a tolmács jelenlétét biztosítják,
b) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és
c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére 
a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek meg.”

 (2) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) Ha a  házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését a  jegyző nem engedélyezi, 
e határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálásának határideje nyolc nap.”

17. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Ha a  települési önkormányzat a  házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá munkaidőn kívül 
történő házasságkötés esetén a  többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kíván megállapítani, a szolgáltatásért 
a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.”

18. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a  házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésében, 
továbbá a  hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben, ha a  házasulók a  többletszolgáltatás ellentételezéseként 
megállapított díjat megfizették.”

19. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  felek kérelmére a  megállapodást az  anyakönyvből törölni kell, kivéve, ha a  felek házasságából gyermek 
született.”

20. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  házasságkötés helye szerint illetékes jegyző a  kérelem benyújtásától számított harminc napon belül dönt 
a házassági akadály alól a Polgári Törvénykönyv családjogi rendelkezései szerint adható felmentésről.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 91. szám 54313

21. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Ha a  házasságkötést megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt, a  házasságot nem 
kötötték meg és a  házasságkötési szándék továbbra is fennáll, a  házasságkötési szándék bejelentésére irányuló 
eljárást meg kell ismételni. Ha a  házasság a  házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvételétől 
számított egy éven belül nem jött létre és a házasságkötést megelőző eljárást nem ismételték meg, a jegyzőkönyvet 
és az eljárás során rögzített egyéb adatokat haladéktalanul törölni kell.”

22. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 28. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Ha a  feltett kérdésre mindkét házasuló igennel válaszolt, az  anyakönyvvezető kijelenti, hogy a  házasságkötés 
utáni nevükön megnevezett felek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársak.”

23. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 29. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A  házasulók kérésére a  házasság valamely nemzetiség nyelvén is megköthető, ha az  adott nyelvet mindkét 
házasuló és tanú érti és beszéli. Ha a  házasság megkötésekor közreműködő anyakönyvvezető nem érti és nem 
beszéli az adott nemzetiség nyelvét, tolmácsot kell alkalmazni. A tolmácsról a házasulók gondoskodnak.”

24. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 30. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„30. § (1) A házastársak, a házassági tanúk, az anyakönyvvezető, továbbá – ha a házasságkötésnél közreműködik – 
a tolmács a házasságkötési lapot aláírják. A házasságkötési lap anyakönyvi alapirat.
(2) Ha valamelyik házasuló a 28. § (2) bekezdése szerinti kérdésre nem igennel válaszol, a nyilatkozatot feltételhez 
vagy időhöz köti, a házasság nem jön létre. E tényt az anyakönyvvezető a jelenlévők előtt kijelenti.
(3) Ha a házasság a (2) bekezdés szerint nem jön létre, a jegyzőkönyvet és a házasságkötést megelőző eljárás során 
rögzített egyéb adatokat az anyakönyvvezető haladéktalanul törli.
(4) Ha valamelyik házasuló, a  tanú vagy a  tolmács a  házasságkötési lap aláírását megtagadja, de a  házasság 
a 28. §-ban foglaltaknak megfelelően létrejött, az anyakönyvvezető a házasságkötési lapra e tényt feljegyzi.
(5) Házassági tanú nagykorú és cselekvőképes személy lehet. A házassági tanúkról a házasulók gondoskodnak.”

25. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 31. § (1)–(3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a  fővárosi kerületi, a  megyei jogú városi, valamint 
a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni.
(2) A  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot együttesen, személyesen kell bejelenteni, 
amelyről az  anyakönyvvezető az  1.  melléklet szerinti adattartalmú jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a  felek, 
az anyakönyvvezető, és – ha közreműködött – a  tolmács aláírnak. A  tolmácsról az anyakönyvvezető gondoskodik. 
Kérelmükre tolmácsról a felek is gondoskodhatnak.
(3) A  magyarországi lakcímmel nem rendelkező fél vagy – ha a  felek egyike sem rendelkezik magyarországi 
lakcímmel – az  egyikük a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékát személyesen hivatásos 
konzuli tisztviselőnél is bejelentheti, amelyről a  konzuli tisztviselő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a  bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésének tervezett helye szerinti anyakönyvvezetőnek továbbítja.”

26. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 32. § (2) és (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A  bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítésének 
engedélyezéséről a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésének helye szerinti jegyző 
a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül dönt.
(3) A  jegyző a  bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését akkor engedélyezheti, ha a  felek 
nyilatkoznak arról, hogy
a) a tanúk és – ha szükséges – a tolmács jelenlétét biztosítják,
b) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és
c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére 
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas helyiséget jelölnek meg.”

 (2) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 32. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) Ha a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítését a jegyző nem 
engedélyezi, e határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálásának határideje nyolc nap.”
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27. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 33. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Ha a települési önkormányzat a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli, továbbá a munkaidőn 
kívül történő létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kíván megállapítani, a szolgáltatásért 
a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.”

28. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 33. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre az (1) bekezdés szerinti eljárásban, ha a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként megállapított díjat megfizették.”

29. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 34. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerint illetékes jegyző a  kérelem benyújtásától számított 
harminc napon belül dönt a  bejegyzett élettársi kapcsolat akadályai alóli a  Polgári Törvénykönyv családjogi 
rendelkezései szerint adható felmentésről.”

30. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 39. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Ha a  bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta egy 
év eltelt, a bejegyzett élettársi kapcsolat nem jött létre és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék 
továbbra is fennáll, az eljárást meg kell ismételni. Ha a bejegyzett élettársi kapcsolat a bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésére irányuló szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvételétől számított egy éven belül nem jött létre, 
és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárást nem ismételték meg, a jegyzőkönyvet és az eljárás 
során rögzített egyéb adatokat haladéktalanul törölni kell.”

31. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 40. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Ha a  feltett kérdésre mindkét fél igennel válaszolt, az  anyakönyvvezető kijelenti, hogy a  felek a  bejegyzett 
élettársi kapcsolatról szóló törvény értelmében bejegyzett élettársak.”

32. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 41. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A felek kérésére a bejegyzett élettársi kapcsolat valamely nemzetiség nyelvén is létesíthető, ha az adott nyelvet 
mindkét fél és tanú érti és beszéli. Ha a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekor közreműködő anyakönyvvezető 
nem érti és nem beszéli az adott nemzetiség nyelvét, tolmácsot kell alkalmazni. A tolmácsról a felek gondoskodnak.”

33. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 42. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„42.  § (1) A  felek, a  tanúk és az  anyakönyvvezető, továbbá – ha a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél 
közreműködik – a  tolmács a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lapot aláírják. A  bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítéséről szóló lap anyakönyvi alapirat.
(2) Ha valamelyik fél a  40.  § (2)  bekezdése szerinti kérdésre nem igennel válaszol, a  nyilatkozatot feltételhez vagy 
időhöz köti, a bejegyzett élettársi kapcsolat nem jön létre. E tényt az anyakönyvvezető a jelenlévők előtt kijelenti.
(3) Ha a bejegyzett élettársi kapcsolat a (2) bekezdés szerint nem jön létre, a jegyzőkönyvet és a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítését megelőző eljárás során rögzített egyéb adatokat az anyakönyvvezető haladéktalanul törli.
(4) Ha valamelyik fél, a  tanú vagy a  tolmács a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lap aláírását 
megtagadja, de a bejegyzett élettársi kapcsolat a 40. §-ban foglaltaknak megfelelően létrejött, az anyakönyvvezető 
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lapra e tényt feljegyzi.
(5) Tanú nagykorú és cselekvőképes személy lehet. A tanúkról a felek gondoskodnak.”

34. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 43. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„43.  § (1) Hatósági eljárásban, igazolásban, igazolványban, nyilvántartásban a  magyar állampolgár az  anyakönyv 
szerint őt megillető születési vagy házassági nevet viseli.
(2) Az  anyakönyvbe azt a  születési és házassági nevet kell bejegyezni, amely az  érintett személyt a  bejegyzés 
alapjául szolgáló esemény időpontjában megillette.”

35. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 44. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  a  személy, akinek korábbi személyes joga alapján kettős családi nevét a  magyar anyakönyvi szabályoktól 
eltérő írásmóddal anyakönyvezték, a magyar állampolgárság megszerzése után kérheti, hogy kettős családi nevét 
a magyar anyakönyvi szabályoknak megfelelő írásmóddal jegyezzék be az anyakönyvbe.”
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36. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 44. § (5)–(7) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) Az  ugyanattól az  anyától származó, ugyanazon a  napon született gyermekek nem viselhetnek megegyező 
utónevet.
(6) Élve született, de a  születés anyakönyvezése előtt meghalt gyermek utóneve helyett – ha a  szülők a  gyermek 
utónevéről nem nyilatkoztak – az erre történő utalást jegyzi be az anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést 
végző hatóság.
(7) Ha valamelyik szülő nem magyar állampolgár, az  anyakönyvvezető vagy a  hazai anyakönyvezést végző 
hatóság a  gyermek utónevét az  anyakönyvbe az  érintett nem magyar állampolgárra irányadó szabályok szerint is 
bejegyezheti.”

37. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 45. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„45.  § (1) A  magyar állampolgár anyakönyvi kivonatán a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel két utónevet lehet 
feltüntetni. Annak a  magyar állampolgárnak, akinek a  születési anyakönyvi bejegyzése kettőnél több utónevet 
tartalmaz, a  születési anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelemben írásban nyilatkoznia kell, hogy melyik két 
utónevét kívánja viselni. A nyilatkozat alapján a születési anyakönyvben a viselni nem kívánt utónevét törölni kell. 
Ha az érintett személy a nyilatkozatot nem teszi meg, az anyakönyvi kivonaton az anyakönyvben szereplő utónevei 
közül az első kettőt kell feltüntetni. A nyilatkozatban a viselni kívánt utónevek sorrendje nem módosítható.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a  magyar állampolgár nevének viselésére a  más 
állampolgársága szerinti jog alapján jogosult.
(3) Elhalt magyar állampolgár esetén, ha a  születési anyakönyvi bejegyzése kettőnél több utónevet tartalmaz, 
az  elhalt személy 1953. január 1-je után kötött házassága anyakönyvi bejegyzését, ennek hiányában 
a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban szereplő utóneveket kell a  viselt utónevek 
tekintetében alapul venni.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a születési – és 1953. január 1. előtti házassági bejegyzés esetében 
a  házassági – anyakönyvben az  elhalt utónevének bejegyzését a  halálesetet nyilvántartó anyakönyvvezető vagy 
a hazai anyakönyvezést végző hatóság értesítése alapján kell elvégezni.”

38. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény 46. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„46. § (1) A nemzetiséghez tartozó személy
a) kérheti a gyermek családi nevének a nemzetiségi nyelv szabályainak megfelelő anyakönyvezését, és gyermekének 
az adott nemzetiségnek megfelelő utónevet adhat,
b) kérheti az anyakönyvezett utóneve helyett az annak megfelelő nemzetiségi utónév bejegyzését,
c) kérheti az  anyakönyvezett családi neve helyett az  adott nemzetiségi nyelv szabályai szerint képzett családi név 
bejegyzését, és
d) kérheti, hogy a  családi és utónevét, illetve a  gyermek családi és utónevét az  adott nemzetiségi nyelven, vagy 
az adott nemzetiségi nyelven is bejegyezzék.
(2) A  nemzetiségi utónév bejegyzésére irányuló kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a  választott nevet mely 
nemzetiség használja.
(3) A  választható nemzetiségi utóneveket az  érintett országos nemzetiségi önkormányzatok által összeállított 
nemzetiségi utónévjegyzék tartalmazza.
(4) Az  utónévjegyzékben nem szereplő nemzetiségi utónév anyakönyvezhetőségéről az  érintett országos 
nemzetiségi önkormányzat állásfoglalása az  irányadó. Az  érintett országos nemzetiségi önkormányzat 
állásfoglalását a  megkereséstől számított harminc napon belül adja meg. Azt az  utónevet, amelynek bejegyzését 
az érintett országos nemzetiségi önkormányzat jóváhagyta, a nemzetiségi utónévjegyzékbe fel kell venni.”

39. §  Az anyakönyvi eljárásról 2010. évi I. törvény 47. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) Ha a  feleség a házasságkötést megelőzően olyan nevet visel, amelyet az újabb házasságkötést követően nem 
viselhet tovább, és a házasság megkötéséig nem nyilatkozott a házasságkötés után viselni kívánt házassági nevéről, 
házassági névként a születési nevét kell bejegyezni.”

40. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 47. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a bíróság a volt feleséget a házasságra utaló toldást tartalmazó házassági név viselésétől jogerős ítéletében 
eltiltotta, és a volt feleség nem nyilatkozott a viselni kívánt házassági névről, házassági névként a születési nevét kell 
bejegyezni.”
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41. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 48. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos 
konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni. A  hivatásos konzuli tisztviselő az  első diplomáciai futárral 
köteles megküldeni a kérelmet a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek.”
 

42. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 48. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  házassági névviselési forma módosítása iránti kérelem elbírálására illetékes anyakönyvvezető az  eljárása 
során keletkezett anyakönyvi alapiratot a  házassági névviselési forma módosításának az  anyakönyvbe történő 
bejegyzését követő nyolc napon belül megküldi a  házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek vagy a  hazai 
anyakönyvezést végző hatóságnak.
(5) Ha a bíróság a volt feleséget eltiltotta a házasságra utaló toldást tartalmazó házassági név viselésétől, a bíróság 
értesíti a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságot. Az értesítés 
tartalmazza
a) a volt házastársak természetes személyazonosító adatait,
b) a házasságkötés helyét és időpontját, valamint
c) a házasságra utaló toldást tartalmazó házassági név viselésétől eltiltás tényét.”

43. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 49. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„49.  § (1) Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – az  anyakönyvi 
ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.
(2) A  szülő családi nevének megváltoztatása a  szülők erre irányuló kérelmére kiterjed a  szülő családi nevét viselő 
cselekvőképtelen kiskorú gyermek családi nevére is. A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló 
kérelme és a  korlátozottan cselekvőképes kiskorú hozzájárulása esetén terjed ki a  korlátozottan cselekvőképes 
kiskorúra.
(3) Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed.
(4) Az (5) bekezdésben foglalt esetet kivéve nem lehet engedélyezni
a) a magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett nevet,
b) történelmi nevet,
c) régies írásmóddal írott családi nevet,
d) az előző névváltoztatás hatálybalépésétől számított 5 éven belül újabb névváltoztatást és
e) személyhez fűződő jogot sértő családi nevet.
(5) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén engedélyezhető
a) a (4) bekezdés a)–c) pontja alá tartozó név és
b) az előző névváltoztatás hatálybalépésétől számított 5 éven belül újabb névváltoztatás.
(6) Ha a  névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a  névváltoztatás engedélyezésének 
feltétele a hazai anyakönyvezés.”

44. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény 2010. évi I. törvény 50. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„50.  § (1) A  név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél. 
A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező
aa) születési családi és utónevét,
ab) házassági nevét,
ac) születési helyét,
ad) anyja születési családi és utónevét,
ae) személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét,
af ) családi állapotát,
ag) házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyét és idejét,
ah) lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási helyét, valamint ha ilyennel rendelkezik, a  polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti értesítési címét vagy azt a  címet, amelyen 
a hatósággal kapcsolatot kíván tartani,
ai) személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát, számát és érvényességi idejét,
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b) – ha a kérelmező családi állapota férjes vagy nős – a névváltoztatással érintett házastársa
ba) születési családi és utónevét,
bb) házassági nevét,
bc) születési helyét,
bd) anyja születési családi és utónevét,
be) személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét,
c) a kérelmező kiskorú gyermeke vagy gyermekei
ca) születési családi és utónevét,
cb) születési helyét,
cc) anyja születési családi és utónevét,
cd) személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét,
ce) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú hozzájáruló nyilatkozatát,
d) a kérelem indokolását,
e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a választott családi név nem sért személyhez fűződő jogot,
f ) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a – születési vagy házassági – nevét az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter 
korábban megváltoztatta-e,
g) nyilatkozatot arról, hogy a  kérelmezett név a  Polgári Törvénykönyv névviselésre irányadó rendelkezéseit nem 
sérti.
(3) A  születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a  családi, illetve utónevet, amelyet 
a kérelmező új névként kíván viselni.”

45. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 51. § (2)–(5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A névváltoztatást engedélyező határozat a meghozatalát követő tizenhatodik napon válik jogerőssé.
(3) A  névváltoztatást – a  (2)  bekezdés szerinti időponttal – az  anyakönyvi ügyekért felelős miniszter jegyzi be 
az anyakönyvbe.
(4) A születési név megváltoztatására irányuló eljárás ügyintézési határideje negyvenöt nap.
(5) Ha a kérelem hiányosan érkezik, a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül 
kell kibocsátani.”

46. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 51. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  szülő születési nevének megváltozását a  kiskorú gyermek születési anyakönyvi bejegyzésébe akkor is fel 
kell jegyezni, ha a  szülő nem kérte a  névváltoztatás hatályának a  kiskorú gyermekre történő kiterjesztését, vagy 
a gyermek nem a névváltoztatással érintett szülő születési családi nevét viseli.
(7) A  nem megváltoztatása után történt névváltoztatást az  érintett személy gyermeke születési anyakönyvi 
bejegyzésében nem lehet átvezetni.”

47. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 55. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A doktori cím és más tudományos fokozat, valamint az egyes címek és rangok megszüntetéséről szóló 1947. évi 
IV. törvény szabályaival ellentétes adatok bejegyzését meg kell tagadni.”

48. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény „Az elektronikus és a papír alapú anyakönyv” alcíme a következő 
szöveggel lép hatályba:
„Az elektronikus és a papír alapú anyakönyv
56. § Az elektronikus anyakönyvi bejegyzés hiányában a papír alapú anyakönyvi bejegyzést kell hitelesnek tekinteni.
57. § (1) Az e törvény hatálybalépését követően bekövetkezett anyakönyvi eseményekre vonatkozó bejegyzéseket 
az elektronikus anyakönyvbe kell teljesíteni.
(2) Az  e  törvény hatálybalépését megelőzően teljesített bejegyzéshez – a  60.  § (1)–(3)  bekezdésében foglalt 
kivétellel – a törvény hatálybalépését követően az első bejegyzés teljesítésekor a papír alapú anyakönyvnek az adott 
bejegyzésre vonatkozó adatait be kell jegyezni az elektronikus anyakönyvbe.
(3) A  (2)  bekezdésben foglalt bejegyzés teljesítését követően az  anyakönyvvezető vagy a  hazai anyakönyvezést 
végző hatóság a papír alapú anyakönyvi bejegyzést e tény feltüntetésével lezárja.
57/A. § (1) Ha a születés anyakönyvezésekor a szülők születési és házassági anyakönyvi bejegyzésének adatai nem 
szerepelnek az  elektronikus anyakönyvben, a  születést bejegyző anyakönyvvezető vagy a  hazai anyakönyvezést 
végző hatóság megkeresi a  szülők születését és házasságkötését nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a  hazai 
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anyakönyvezést végző hatóságot a születési és házassági bejegyzés adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő 
bejegyzése érdekében.
(2) A  megkeresett anyakönyvvezető vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóság a  papír alapú anyakönyv 
megkereséssel érintett anyakönyvi bejegyzés adatainak az  elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről 
az értesítéstől számított hatvan napon belül gondoskodik, és erről értesíti a megkeresőt.
58.  § (1) A  házasságkötési szándék, illetve a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése 
esetén a  szándékukat bejelentő felek születési anyakönyvi bejegyzésének adatait, ha azok az  elektronikus 
anyakönyvben még nem szerepelnek, a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel legkésőbb a  házasságkötés, illetve 
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének időpontjáig az elektronikus anyakönyvbe be kell jegyezni.
(2) A  házasságkötési szándék, illetve a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentéséről 
a jegyzőkönyvet felvevő anyakönyvvezető az érintett személyek születési anyakönyvi bejegyzésének az elektronikus 
anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében megkeresi a  születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a  hazai 
anyakönyvezést végző hatóságot. A  születést nyilvántartó anyakönyvvezető vagy a  hazai anyakönyvezést végző 
hatóság a papír alapú anyakönyv születési anyakönyvi bejegyzése adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő 
bejegyzéséről értesíti a megkeresőt.
(3) Közeli halállal fenyegető állapot esetén a  házasságkötést, illetve a  bejegyzett élettársi kapcsolatot bejegyző 
anyakönyvvezető a  felek születési anyakönyvi bejegyzésben szereplő adatainak az  elektronikus anyakönyvbe 
történő bejegyzése érdekében megkeresi a  születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a  hazai anyakönyvezést 
végző hatóságot. A  születést nyilvántartó anyakönyvvezető vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóság a  papír 
alapú anyakönyv születési anyakönyvi bejegyzése adatainak az  elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről 
az értesítéstől számított hatvan napon belül gondoskodik, és erről értesíti a megkeresőt.
59. § (1) A papír alapú anyakönyv adatait azon bejegyzés esetében is be kell jegyezni az elektronikus anyakönyvbe, 
amelyről az anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság adattovábbítást végez, vagy a hivatásos 
konzuli tisztviselő anyakönyvi okiratot állít ki.
(2) Az  adattovábbítást teljesítő anyakönyvvezető, hazai anyakönyvezést végző hatóság vagy az  anyakönyvi 
okiratot kiállító hivatásos konzuli tisztviselő az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzés érdekében megkeresi 
az  adattovábbítással érintett bejegyzést a  papír alapú anyakönyvben nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a  hazai 
anyakönyvezést végző hatóságot. A papír alapú anyakönyvet kezelő anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést 
végző hatóság öt napon belül gondoskodik az  adatoknak az  elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről, és 
erről értesíti a megkeresőt.
59/A.  § (1) Ha a  névváltoztatással érintett anyakönyvi eseményre vonatkozó papír alapú anyakönyvi bejegyzés 
az  elektronikus anyakönyvben nem szerepel, a  névváltoztatási kérelem benyújtásának helye szerinti 
anyakönyvvezető vagy – ha a  névváltoztatási kérelmet a  hivatásos konzuli tisztviselőnél nyújtották be – 
az  anyakönyvi ügyekért felelős miniszter megkeresi a  névváltoztatással érintett eseményre vonatkozó anyakönyvi 
bejegyzést nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóságot. A  megkeresett 
anyakönyvvezető vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóság a  papír alapú anyakönyvi bejegyzés adatainak 
az  elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről az  értesítéstől számított nyolc napon belül gondoskodik, és 
erről értesíti a  megkereső szervet, ha a  megkereső szerv az  anyakönyvvezető volt, akkor az  anyakönyvi ügyekért 
felelős minisztert is.
(2) Ha a  házassági névviselési forma módosításával érintett házasságra vonatkozó anyakönyvi bejegyzés 
az  elektronikus anyakönyvben nem szerepel, az  az anyakönyvvezető, akinél a  házassági névviselési forma 
módosítására irányuló kérelmet benyújtották, megkeresi a  házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy 
a  hazai anyakönyvezést végző hatóságot. A  megkeresett anyakönyvvezető vagy a  hazai anyakönyvezést végző 
hatóság a papír alapú anyakönyv házassági anyakönyvi bejegyzése adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő 
bejegyzéséről az értesítéstől számított tizenöt napon belül gondoskodik, és erről értesíti a megkeresőt.
(3) Ha a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatban megjelölt anya és apa születési anyakönyvi bejegyzésének adatai 
az  elektronikus anyakönyvben nem szerepelnek, a  nyilatkozatot az  apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásába 
bejegyző anyakönyvvezető értesíti az  anya és apa születését nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a  hazai 
anyakönyvezést végző hatóságot az  anyakönyvi bejegyzés adatainak az  elektronikus anyakönyvbe rögzítése 
érdekében. Az  anya és apa születését nyilvántartó anyakönyvvezető vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóság 
a bejegyzés adatait az értesítéstől számított hatvan napon belül bejegyzi az elektronikus anyakönyvbe.
60. § (1) Az elektronikus anyakönyvbe az e törvény hatálybalépése előtt megnyitott papír alapú anyakönyv adatai 
közül azokat az  adatokat lehet bejegyezni, amelyek e  törvény szerint az  elektronikus anyakönyv adattartalmát 
képezik.
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(2) Az e törvény hatálybalépése előtt a születési és házassági anyakönyvbe vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatok 
anyakönyvébe teljesített anyakönyvi bejegyzés adatait nem kell bejegyezni az  elektronikus anyakönyvbe, ha arra 
kizárólag a haláleset bejegyzése miatt kerülne sor.
(3) Az  e  törvény hatálybalépése előtt tett anyakönyvi bejegyzés adatait nem kell bejegyezni az  elektronikus 
anyakönyvbe, ha arra kizárólag a bejegyzés törlése miatt kerülne sor.
(4) Ha az  elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéskor a  papír alapú anyakönyv nem tartalmazza a  személyi 
azonosítót, azt a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján kell bejegyezni az anyakönyvbe.”

49. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 61. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A születést és a halálesetet anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – az  illetékes 
anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A  bejelentéssel egyidejűleg a  bejelentő közli és igazolja mindazokat 
az  adatokat, amelyek az  anyakönyvezéshez szükségesek. A  bejelentésről az  1.  melléklet szerinti adattartalommal 
jegyzőkönyvet kell felvenni.”

 (2) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 61. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A  születés tényét és időpontját szülész-nőgyógyász szakorvos, a  haláleset tényét és időpontját orvos által 
kiállított bizonyítvány igazolja. A születés tényét tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről 
szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy igazolja.”

 (3) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 61. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) Az  intézeten kívüli születést a  szülő, tervezett intézeten kívüli szülés esetén az  intézeten kívüli szülésről szóló 
kormányrendeletben meghatározott felelős személy jelenti be.”

 (4) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 61. § (7) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(7) Bejelentés hiányában is be kell jegyezni az  anyakönyvbe a  Magyarországon történt születést és halálesetet, 
ha bejelentésre kötelezett nincs, vagy a  kötelezett a  bejelentést elmulasztotta. Ilyen esetben az  anyakönyvvezető 
gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről.”

50. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 61. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha az intézeten kívüli születésnél az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős 
személy nem működött közre, a  születés szülész-nőgyógyász szakorvos által utólagosan kiállított igazolás alapján 
anyakönyvezhető. Az igazolásnak tartalmaznia kell az anya személyazonosításra alkalmas adatait, a szülés, a születés 
tényét és annak vélelmezett idejét, valamint a gyermek nemét.”

51. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 62. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„62.  § (1) A  haláleset bejelentésekor az  anyakönyvvezető részére az  elhalt magyar állampolgár személyazonosság 
igazolására alkalmas hatósági igazolványát, a  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 
továbbá – ha az  a  bejelentő rendelkezésére áll – az  elhalt születési anyakönyvi kivonatát és a  családi állapotát 
igazoló okiratot át kell adni, valamint a halottvizsgálati bizonyítványt be kell mutatni.
(2) A  haláleset bejelentésekor a  Magyarországon bevándoroltként, letelepedettként, menekültként vagy 
oltalmazottként lakóhellyel rendelkező személy személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát, 
a  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, továbbá – ha az  a  bejelentő rendelkezésére áll – 
a családi állapotát tanúsító okiratát az anyakönyvvezetőnek át kell adni, valamint a halottvizsgálati bizonyítványt be 
kell mutatni.
(3) Az  anyakönyvvezető az  elhalt személy átadott személyazonosító igazolványát és a  személyi azonosítóját és 
lakcímét igazoló hatósági igazolványát átlyukasztással – könyv formátumú személyazonosító igazolvány esetén 
az  adatoldalakon elhelyezett érvénytelenségre utaló bélyegzőlenyomattal – érvényteleníti. Az  anyakönyvvezető 
az általa érvénytelenített okmányokat erre irányuló kérelem esetén visszaadja az elhalt személy hozzátartozójának. 
Hamis vagy meghamisított okmányt visszaadni nem lehet. Az  anyakönyvvezető a  vissza nem igényelt 
érvénytelenített okmányokat, valamint a  további, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt 
soron kívül, de legkésőbb három napon belül továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak.
(4) Bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállással nem rendelkező nem magyar állampolgár 
halálesetének bejelentésekor az  elhalt személyazonosításra alkalmas okmányait, továbbá a  halottvizsgálati 
bizonyítványt az anyakönyvvezetőnek be kell mutatni. Az anyakönyvvezető az elhalt úti okmányában lévő érvényes 
magyar vízumon, illetve a  tartózkodási jogosultságra vonatkozó bejegyzésen az  egyedi elektronikus anyakönyvi 
azonosító feltüntetésével „érvénytelen” bejegyzést tesz, és a  külföldi hatóságok által kiállított okmányokat 
a bejelentőnek visszaadja.”
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52. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény „Bejelentés” alcíme a következő 62/A. §-sal egészül ki:
„62/A.  § Az  anyakönyvvezető elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen 
adathozzáféréssel (a továbbiakban: közvetlen hozzáférés) jogosult
a) a  személyazonosság és az  állampolgárság ellenőrzése, valamint az  elhalt személyek személyazonosság 
igazolására alkalmas hatósági igazolványainak, valamint a  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványának bevonása céljából a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, 
valamint a külföldre utazásról szóló törvényben meghatározott adatokat, valamint
b) a személyazonosság ellenőrzése, valamint az elhalt személyek személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolványainak bevonása céljából a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott adatokat
megismerni.”

53. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény „Az anyakönyvezés helye, időpontja, az  újbóli anyakönyvezés” 
alcíme a következő szöveggel lép hatályba:
„Az anyakönyvezés helye és időpontja
63. § (1) A települési önkormányzat jegyzője gondoskodik arról, hogy az anyakönyvvezetőnek tárgyalásra alkalmas 
helyiség álljon rendelkezésére.
(2) Az  anyakönyvvezető a  születést és a  halálesetet a  bejelentést követően azonnal, a  házasságot és a  bejegyzett 
élettársi kapcsolatot – a  (2a)  bekezdésben meghatározott kivétellel – annak létrejöttét követően azonnal 
anyakönyvezi.
(2a) A  házasulók vagy a  bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozók kérelmére az  anyakönyvvezető 
a  megkötendő házasságot és a  létesítendő bejegyzett élettársi kapcsolatot a  házasságkötés, illetve a  bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésének tervezett időpontját megelőző utolsó munkanapon előzetesen anyakönyvezi. 
Ha a  házasság megkötésére vagy a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére nem került sor, az  anyakönyvvezető 
a bejegyzés adatait a házasságkötés, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének tervezett időpontját követő 
első munkanapon törli az  anyakönyvből. Az  anyakönyvvezető a  kiállított anyakönyvi kivonatot csak a  házasság 
megkötését vagy a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését követően adhatja ki. A  házasság megkötéséig, illetve 
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséig a bejegyzésből nem teljesíthető adattovábbítás és az adatok közvetlen 
hozzáféréssel sem ismerhetőek meg.
(3) Az anyakönyvezést a meglévő adatokkal kell teljesíteni, ha az ügyintézési határidő letelt, és az anyakönyvezéshez 
szükséges minden adat nem áll rendelkezésre.
64. § Ha az anyakönyvi bejegyzést nem az eljárásra illetékes anyakönyvvezető teljesítette, az anyakönyvi alapiratokat 
megküldi az eljárásra illetékes anyakönyvvezetőnek.”

54. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 67. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A  hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél 
vagy bármely konzuli tisztviselőnél előterjeszthető. Ha magyar állampolgár külföldön történt születéséről, 
házasságkötéséről, bejegyzett élettársi kapcsolata külföldi létesítéséről vagy külföldön történt halálesetéről 
az  anyakönyvvezető vagy – a  fogadó állam hatósága által megküldött anyakönyvi kivonat alapján – a  konzuli 
tisztviselő tudomást szerez, a  hazai anyakönyvezést hivatalból kezdeményezi. A  magyar állampolgár külföldön 
bekövetkezett halálesetének hazai anyakönyvezése iránti kérelmet a hivatásos konzuli tisztviselőnél postai úton is 
elő lehet terjeszteni.”

55. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 67. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  állampolgárság megszerzésére vagy az  állampolgárság igazolására irányuló eljárás kezdeményezésekor 
az állampolgársági kérelem átvételére jogosult szervnél a hazai anyakönyvezés iránti kérelmet is elő kell terjeszteni.
(1b) Magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata 
létesítésének hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemhez csatolni kell – ha a  kérelmező a  személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban nem szerepel – a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges iratokat. 
Az  anyakönyvvezető vagy a  hivatásos konzuli tisztviselő ellenőrzi, hogy a  kérelmező a  személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban szerepel-e.”
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56. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény VI. Fejezete a következő szöveggel lép hatályba:
„VI. FEJEZET
AZ ANYAKÖNYVI NYILVÁNTARTÁSOK RENDSZERE
69. § (1) Az anyakönyvi nyilvántartások rendszerének része
a) az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás és
b) a papír alapú anyakönyvi nyilvántartás.
(2) Az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás része
a) az elektronikus anyakönyv,
b) az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartása,
c) az anyakönyvi és névváltoztatási okiratok nyilvántartása (a továbbiakban: okirat-nyilvántartás),
d) a jogosultsági nyilvántartás és
e) a papír alapú anyakönyvek nyilvántartása.
(3) A papír alapú anyakönyvi nyilvántartás részei:
a) a papír alapú anyakönyv és
b) a papír alapú anyakönyvbe tett bejegyzések betűrendes névmutatója.
Elektronikus anyakönyv
69/A.  § Az  elektronikus anyakönyv a  személyazonosság, az  anyakönyvi események bekövetkezésének, az  azok 
alapján létrejövő családi kapcsolatoknak, valamint a  házasság és a  bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésének 
igazolása céljából személyi alapnyilvántartásként határidő nélkül nyilvántartja
a) az érintett személyazonosító adatait és
b) az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó, a 69/C–69/H. §-ban meghatározott adatokat.
69/B. § (1) A személyazonosító adatok nyilvántartása tartalmazza
a) az egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítót,
b) az érintett
ba) születési családi és utónevét,
bb) születési helyét,
bc) születési idejét, elhalt személy esetén ennek hiányában életkorát,
bd) személyi azonosítóját,
be) nemét,
bf ) anyjának születési családi és utónevét,
bg) apjának születési családi és utónevét,
bh) igazolt nem magyar állampolgárságát, hontalanságát vagy ismeretlen állampolgárságát, magyar 
állampolgárságának megszerzését vagy megszűnését,
bi) házassági nevét,
bj) családi állapotát,
c) annak a  házassági névviselési formának a  megjelölését, amelynek viselésére az  érintett törvény vagy bírósági 
határozat alapján nem jogosult,
d) a b) pontban foglalt adatok változását,
e) az adatot bejegyző személy nevét és felhasználói azonosítóját,
f ) a bejegyzés idejét,
g) a b) pont ba), bf ), bg) és bi) alpontjában foglalt adatok esetén – ha azok a magyar ábécében nem szereplő betűt 
tartalmaznak – azoknak a magyar ábécé betűivel való átírását és
h) a b) pont ba), bf ), bg) és bi) alpontjában foglalt adatok esetén a családi és utónevet az adott nemzetiségi nyelven 
is, ha ezt a 46. § (1) bekezdés d) pontja alapján kérték.
(2) A szülő születési családi és utónevének megváltozását nagykorú személy esetében kizárólag a nagykorú személy 
kérelmére kell az anyakönyvbe bejegyezni.
(3) Nem jegyezhető be az  anyakönyvbe a  szülő utónevének megváltozása, ha az  a  nemének megváltozásával 
összefüggésben történt.
69/C. § Az elektronikus anyakönyv a születéssel kapcsolatban nyilvántartja
a) a  szülők 69/B.  § (1)  bekezdés b)  pont bb) és bd), annak hiányában bc), valamint bh) és bi)  alpontjában foglalt 
adatait,
b) a származási helyet,
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c) a többes születést,
d) tény szerinti örökbefogadás esetén az örökbefogadás tényét, valamint az örökbefogadó szülő vagy szülők 69/B. § 
(1) bekezdés b) pont ba) és bi) alpontjában foglalt adatait,
e) ha valamelyik vagy mindkét szülő képzelt, ennek tényét,
f ) az a), d) és e) pontban foglalt adatok változását,
g) az adatot bejegyző személy nevét és felhasználói azonosítóját,
h) a bejegyzés idejét és
i) a keletkezett anyakönyvi alapiratok típusát és azonosító számát.
69/D. § (1) Az elektronikus anyakönyv a házassággal kapcsolatban nyilvántartja
a) a házasságkötés helyét és idejét,
b) a házastárs 69/B. § (1) bekezdés b), g) és h) pontjában, valamint a 69/F. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatait,
c) a házasságkötésnél közreműködött anyakönyvvezető nevét,
d) a házassági tanúk és a tolmács családi és utónevét,
e) a megállapodást a születendő gyermek születési családi nevére,
f ) az érvényes házasság magyar jog szerinti kezdő időpontját,
g) a házasság megszűnésének, felbontásának vagy érvénytelenné nyilvánításának tényét,
h) a  b)  pontban szereplő adatoknak a  házasság fennállása alatt bekövetkezett változását, valamint a  házasság 
megszűnését követően a  magyar állampolgárság megszerzését, megszűnését és a  házassági névviselési forma 
módosítását,
i) az e)–g) pontban szereplő adatok változását,
j) az adatot bejegyző személy nevét és felhasználói azonosítóját,
k) a bejegyzés idejét és
l) a keletkezett anyakönyvi alapiratok típusát és azonosító számát.
(2) Ha a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezető, más hatóság vagy bíróság megállapítja a házasság 
nem létezését, a  házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezető törli az  (1)  bekezdésben foglalt adatokat 
az elektronikus anyakönyvből, valamint gondoskodik a 69/B. § (1) bekezdés b) pont bi) és bj) alpontjában, valamint 
g) és h) pontjában foglalt adatok megváltozásának bejegyzéséről.
69/E. § (1) Az elektronikus anyakönyv a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggésben nyilvántartja
a) a létrehozás helyét és idejét,
b) a  bejegyzett élettárs 69/B.  § (1)  bekezdés b), g) és h)  pontjában, valamint a  69/F.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
foglalt adatait,
c) a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásánál közreműködött anyakönyvvezető nevét,
d) a tanúk és a tolmács családi és utónevét,
e) az érvényes bejegyzett élettársi kapcsolatnak a magyar jog szerinti kezdő időpontját,
f ) a  bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésének, megszüntetésének, felbontásának vagy érvénytelenné 
nyilvánításának tényét,
g) a  b)  pontban szereplő adatoknak a  bejegyzett élettársi kapcsolat fennállása alatt bekövetkezett változását, 
valamint a  bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnését követően a  magyar állampolgárság megszerzését és 
megszűnését,
h) az e) és f ) pontban szereplő adatok változását,
i) az adatot bejegyző személy nevét és felhasználói azonosítóját,
j) a bejegyzés idejét és
k) a keletkezett anyakönyvi alapiratok típusát és azonosító számát.
(2) Ha a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerint illetékes anyakönyvvezető, más hatóság vagy 
bíróság megállapítja a  bejegyzett élettársi kapcsolat nem létezését, a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
helye szerint illetékes anyakönyvvezető törli az  (1)  bekezdésben foglalt adatokat az  elektronikus anyakönyvből, 
valamint gondoskodik a 69/B. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglalt adat megváltozásának bejegyzéséről.
69/F. § (1) Az elektronikus anyakönyv a halálesettel kapcsolatban nyilvántartja
a) a haláleset helyét és idejét,
b) a holtnak nyilvánítás tényét vagy a halál tényének bírósági megállapítását,
c) az a) és b) pontban foglalt adatok megváltozását,
d) az adatot bejegyző személy nevét és felhasználói azonosítóját,
e) a bejegyzés idejét és
f ) a keletkezett anyakönyvi alapiratok típusát és azonosító számát.
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(2) Ha a  házasság vagy a  bejegyzett élettársi kapcsolat az  egyik házastárs vagy bejegyzett élettárs halála miatt 
szűnt meg, a halálesetet az anyakönyvbe bejegyző személy gondoskodik a túlélő házastárs vagy bejegyzett élettárs 
69/B. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglalt adata megváltozásának bejegyzéséről.
69/G. § (1) Az elektronikus anyakönyv az ismeretlen holttest személyazonosságának megállapításáig nyilvántartja
a) az elektronikus anyakönyvi egyedi azonosítót,
b) az ismeretlen holttestnek a rendőrség feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve által megállapított adatait,
c) az értesítést küldő rendőri szerv megnevezését,
d) az ügyirat számát,
e) az adatot bejegyző személy nevét és felhasználói azonosítóját,
f ) a bejegyzés idejét és
g) a keletkezett anyakönyvi alapiratok típusát és azonosító számát.
(2) Ha az  elhalt személyazonossága ismertté válik, az  elhalt halálesetének elektronikus anyakönyvbe való 
bejegyzését követően az (1) bekezdésben foglalt adatokat törölni kell.
69/H.  § Ha az  anyakönyvbe bejegyzett adatváltozás alapja bíróság vagy más hatóság határozata, az  anyakönyv 
nyilvántartja
a) a bíróság vagy más hatóság megnevezését,
b) a határozat számát és
c) a határozat jogerőre emelkedésének időpontját.
69/I. § Az anyakönyvi alapiratok nem selejtezhetők, őrzésükről és nyilvántartásukról az anyakönyvvezető és a hazai 
anyakönyvezést végző hatóság, valamint az elektronikus anyakönyvi alapiratok tekintetében a központi nyilvántartó 
szerv gondoskodik.
Az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartása
70. § (1) Az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartása a gyermek családi jogállásának igazolása érdekében az apai 
elismerő nyilatkozat tekintetében határidő nélkül a (2) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazza.
(2) Az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartása tartalmazza
a) az apa
aa) születési családi és utónevét,
ab) házassági nevét,
ac) születési helyét,
ad) születési idejét,
ae) személyi azonosítóját,
af ) lakcímét,
ag) személyazonosító okmányának típusát, okmányazonosítóját és érvényességi idejét,
ah) állampolgárságát,
ai) állampolgárságát igazoló okmányának típusát, okmányazonosítóját és érvényességi idejét,
aj) nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket magáénak elismeri,
b) az anya
ba) születési családi és utónevét,
bb) házassági nevét,
bc) születési helyét,
bd) születési idejét,
be) személyi azonosítóját,
bf ) lakcímét,
bg) családi állapotát,
bh) elvált családi állapota esetén a  házasságot felbontó határozatot meghozó bíróság vagy más hatóság 
megnevezését, az ítélet jogerőre emelkedésének időpontját és a határozat számát,
bi) az anya özvegy családi állapota esetén a  haláleset időpontját, a  haláleset anyakönyvezésének helyét és 
anyakönyvi folyószámát vagy egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítóját,
bj) nyilatkozatát arról, hogy a nyilatkozatnak az apaként megjelölt személy általi megtételéhez hozzájárul,
c) – ha a gyermek még nem született meg –,
ca) a magzat fogantatásának vélelmezett idejét,
cb) a szülés várható időpontját,
cc) a terhességet igazoló egészségügyi intézmény megnevezését,



54324 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 91. szám 

cd) a terhességet igazoló szakorvos nevét,
ce) a terhességet igazoló igazolás kiállításának időpontját,
d) – ha a gyermek már megszületett – a gyermek
da) utónevét,
db) születési idejét,
dc) születési helyét,
dd) személyi azonosítóját,
de) hozzájáruló nyilatkozatát, ha a gyermek a 14. életévét betöltötte,
e) a szülői felügyeletet gyakorló szülők vagy a nagykorú gyermek nyilatkozatát a gyermek születési családi nevének 
viseléséről,
f ) ha az  apa vagy anya jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, 
a törvényes képviselő
fa) születési családi és utónevét,
fb) házassági nevét,
fc) születési helyét,
fd) születési idejét,
fe) anyja születési családi és utónevét és
ff) hozzájárulását az apai elismerő nyilatkozat megtételéhez,
g) ha az apai elismerő nyilatkozat tételében gondnok vagy gyám közreműködik,
ga) a gondnokot vagy gyámot kirendelő szerv megnevezését,
gb) a kirendelő határozat számát,
gc) a kirendelt gondnok vagy gyám nevét,
gd) a kirendelt gondnok vagy gyám nyilatkozatát,
h) az anya nyilatkozatát arról, hogy tudomása szerint apaság megállapítása iránti per van-e folyamatban, ha igen
ha) az eljáró bíróság megnevezését,
hb) a per ügyszámát,
i) a nyilatkozattal érintett nem magyar állampolgár nyilatkozatát arról, hogy a magyar nyelvet érti és beszéli,
j) ha a nyilatkozat megtételében közreműködött, a tolmács
ja) nevét,
jb) lakóhelyét,
jc) személyazonosító okmányának típusát, okmányazonosítóját és érvényességi idejét,
k) az apai elismerő nyilatkozat és a hozzájáruló nyilatkozatok megtételének és rögzítésének helyét és idejét,
l) az apai elismerő nyilatkozat azonosító számát,
m) – ha az  apai elismerő nyilatkozatot vagy a  hozzájáruló nyilatkozatot nem az  anyakönyvvezető előtt tették – 
a nyilatkozatot felvevő szerv megnevezését és személy nevét,
n) az apai elismerő nyilatkozatot vagy a hozzájáruló nyilatkozatot rögzítő személy nevét és felhasználói azonosítóját, 
valamint
o) az  a)  pont aa)–ae)  alpontjában, a  b)  pont ba)–be)  alpontjában és bg)  alpontjában, továbbá a  d)  pont  
da)–dd) alpontjában foglalt adatok változását.
(3) Az  apai elismerő nyilatkozattal összefüggésben nyilvántartott adatokat törölni kell, ha az  apai jogállást nem 
az  apai elismerő nyilatkozat alapján töltötték be. Az  apai elismerő nyilatkozattal összefüggésben nyilvántartott 
adatokat az  apa adatait az  anyakönyvbe bejegyző személy a  bejegyzéssel egyidejűleg törli az  apai elismerő 
nyilatkozatok nyilvántartásából.
(4) Az anyakönyvvezető az előtte tett apai elismerő nyilatkozatot az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában 
rögzíti. Az  apai elismerő nyilatkozatnak az  apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásából kinyomtatott példányát 
az  apa, a  kiskorú apa vagy anya törvényes képviselője, az  anya, a  tizennegyedik életévét betöltött gyermek, 
a  kirendelt gondnok vagy gyám, a  tolmács és az  anyakönyvvezető aláírják. Az  apai elismerő nyilatkozatot 
rögzítő anyakönyvvezető az  apai elismerő nyilatkozat aláírt példányát megküldi a  születést nyilvántartó 
anyakönyvvezetőnek vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak.
(5) A  nem az  anyakönyvvezető előtt tett apai elismerő nyilatkozat a  (2)  bekezdésben meghatározott adatokat, 
valamint az  apa, a  kiskorú apa vagy anya törvényes képviselője, az  anya, a  tizennegyedik életévét betöltött 
gyermek, a  kirendelt gondnok vagy gyám, a  tolmács és a  nyilatkozatot felvevő személy aláírását tartalmazza. 
Az  apai elismerő nyilatkozatot felvevő szerv a  nyilatkozat aláírt példányát megküldi az  adatok rögzítésére 
illetékes anyakönyvvezetőnek, illetve hazai anyakönyvezést végző hatóságnak vagy az  anyakönyvi ügyekért 
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felelős miniszternek. Ha az  apai elismerő nyilatkozatot születendő gyermekre tették, a  gyermek születésének 
az  arra illetékes anyakönyvvezető általi anyakönyvezését követően az  adatokat az  apai elismerő nyilatkozatok 
nyilvántartásában rögzítő anyakönyvvezető vagy az  anyakönyvi ügyekért felelős miniszter az  apai elismerő 
nyilatkozat aláírt példányát megküldi a  születést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek vagy a  hazai anyakönyvezést 
végző hatóságnak.
(6) Ha a megszületett gyermekre tett apai elismerő nyilatkozat teljes hatálya megállapítható, az anyakönyvvezető, 
illetve a  hazai anyakönyvezést végző hatóság az  adatok apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában történő 
rögzítésével egyidejűleg az adatokat az elektronikus anyakönyvbe is bejegyzi.
Az okirat-nyilvántartás
71. § (1) Az anyakönyvi eljárásban fel nem használt anyakönyvi kivonatokról, az anyakönyvből kiállított anyakönyvi 
okiratokról, a névváltoztatási eljárásban fel nem használt és a kiállított névváltoztatási okiratokról a közhitelességet 
szolgáló ellenőrzés, valamint a visszaélések megakadályozása céljából nyilvántartást kell vezetni.
(2) Az okirat-nyilvántartás tartalmazza
a) a fel nem használt anyakönyvi kivonat
aa) felhasználására jogosult szerv megnevezését és azonosítóját,
ab) egyedi azonosítóját,
ac) típusát,
ad) bevételezésének helyét és idejét,
ae) tényleges tárolási helyét és
af ) a selejtezésére vonatkozó adatokat,
b) az a) pont aa)–ad) alpontjában foglalt adatok mellett a kiállított anyakönyvi kivonat
ba) kiállításának idejét,
bb) tartalmát képező anyakönyvi bejegyzés egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítóját,
bc) kiállítását kérő természetes személy ügyfél természetes személyazonosító adatait és lakcímét, illetve a  nem 
természetes személy ügyfél nevét, székhelyét vagy telephelyét, képviselőjének nevét,
bd) kiállítását elvégző személy nevét és felhasználói azonosítóját,
c) a kiállított anyakönyvi hatósági bizonyítvány
ca) kiállításának idejét,
cb) tartalmát képező anyakönyvi bejegyzés folyószámát vagy egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítóját, valamint 
az igazolt adatok körét,
cc) kiállítását kérő természetes személy ügyfél természetes személyazonosító adatait és lakcímét, illetve a  nem 
természetes személy ügyfél nevét, székhelyét vagy telephelyét, képviselőjének nevét,
cd) kiállítását elvégző személy nevét és felhasználói azonosítóját,
d) a fel nem használt névváltoztatási okirat
da) felhasználására jogosult szerv megnevezését és azonosítóját,
db) egyedi azonosítóját,
dc) bevételezésének helyét és idejét,
dd) tényleges tárolási helyét és
de) a selejtezésére vonatkozó adatokat,
e) a d) pont da)–dc) alpontjában foglalt adatok mellett a kiállított névváltoztatási okirat esetén
ea) az okirat kiállításának idejét,
eb) a névváltoztatást kérelmező személy egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítóját,
ec) a névváltoztatást kérelmező személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
ed) az okirat kiállítását elvégző személy nevét és felhasználói azonosítóját.
(3) A  (2)  bekezdés b)  pont ba) és bb)  alpontjában, c)  pont ca) és cb)  alpontjában, valamint e)  pont ea) és 
eb) alpontjában meghatározott adatokat az okirat-nyilvántartás határidő nélkül tartalmazza, a (2) bekezdés b) pont 
bc) és bd)  alpontjában, c)  pont cc) és cd)  alpontjában, valamint e)  pont ec) és ed)  alpontjában meghatározott 
adatokat az anyakönyvi kivonat kiállítását követő öt év elteltével törölni kell.
71/A. § Az okirat-nyilvántartás vezetéséhez – a nyilvántartott adatok és azok változásai tekintetében – az anyakönyvi 
ügyekért felelős miniszter rendeletében meghatározott rend szerint adatszolgáltatásra kötelezett
a) az anyakönyvvezető,
b) a képviselő-testület hivatalának jegyzője,
c) a hazai anyakönyvezést végző hatóság,
d) a fővárosi és megyei kormányhivatal,
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e) az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter,
f ) a központi nyilvántartó szerv és
g) a külpolitikáért felelős miniszter.
A jogosultsági nyilvántartás
72. § (1) A jogosultsági nyilvántartás
a) az elektronikus anyakönyvi rendszerben adatok rögzítésére jogosult személynek az e törvényben meghatározott 
feladatai ellátása, valamint e feladatok ellátásának ellenőrzése céljából a (2) bekezdésben,
b) az  elektronikus anyakönyvi rendszerhez közvetlen hozzáférésre jogosult személynek a  személyazonosság 
megállapítása, a hozzáférés biztosítása és a hozzáférés ellenőrzése céljából a (3) bekezdésben
foglalt adatait tartja nyilván.
(2) A  jogosultsági nyilvántartás nyilvántartja az  elektronikus anyakönyvi rendszerben adatok rögzítésére jogosult 
személy
a) születési családi és utónevét,
b) házassági nevét,
c) személyi azonosítóját, ennek hiányában természetes személyazonosító adatait,
d) kormányrendeletben meghatározott képesítési feltételeknek való megfelelését igazoló okiratának számát és 
a kiállító hatóság megnevezését,
e) kinevezése szerinti települési önkormányzat vagy konzuli kerület megnevezését,
f ) kinevezésének kezdő és befejező időpontját,
g) tevékenysége szünetelésének
ga) tényét és
gb) időtartamát,
h) helyettesítésére kirendelt anyakönyvvezető a)–c) és e) pontban meghatározott adatait, ha az adatok rögzítésére 
jogosult személy az anyakönyvvezető,
i) telefon- és telefaxszámát, elektronikus levélcímét,
j) hozzáférési jogosultságot biztosító felhasználói azonosítóját,
k) hozzáférési jogosultságának időtartamát, ha az határozott idejű és
l) hozzáférési jogosultsága keletkezésének és megszűnésének időpontját.
(3) A jogosultsági nyilvántartás nyilvántartja a közvetlen hozzáférésre jogosult személy
a) születési családi és utónevét,
b) házassági nevét,
c) személyi azonosítóját, ennek hiányában természetes személyazonosító adatait,
d) beosztását,
e) szervezeti egységét,
f ) hozzáférési jogosultságot biztosító felhasználói azonosítóját,
g) hozzáférési jogosultsága terjedelmét, keletkezésének és megszűnésének időpontját és
h) számára közvetlen hozzáférési jogosultságot kérő szerv
ha) megnevezését,
hb) címét,
hc) telefon- és telefaxszámát, elektronikus levélcímét és
hd) hozzáférési jogosultsága terjedelmét, keletkezésének és megszűnésének időpontját.
(4) Az  elektronikus anyakönyvi rendszerben adatok rögzítésére jogosult személy (2)  bekezdésben meghatározott 
adatait, valamint azok változását a  munkáltatói jogkör gyakorlója, a  közvetlen hozzáférésre jogosult személy 
(3) bekezdésben meghatározott adatait a központi nyilvántartó szerv jegyzi be a jogosultsági nyilvántartásba.
(5) Az (1) bekezdésben foglalt személyek (2) és (3) bekezdésben meghatározott adatait a jogosultsági nyilvántartás 
a jogosultság megszűnésétől számított öt évig tartja nyilván.
A papír alapú anyakönyvek nyilvántartása
72/A. § (1) A papír alapú anyakönyvek nyilvántartása a papír alapú anyakönyvben szereplő bejegyzések elektronikus 
anyakönyvben történő rögzítésének megkönnyítése, valamint a  papír alapú anyakönyvekből való adattovábbítás 
megkönnyítése céljából anyakönyv-típusonként tartalmazza
a) a papír alapú anyakönyvet őrző település nevét,
b) annak a településnek vagy településeknek a nevét, amely, illetve amelyek anyakönyvi eseményeit az adott papír 
alapú anyakönyv tartalmazza,
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c) a papír alapú anyakönyv
ca) típusát,
cb) okmányazonosítóját,
cc) megkülönböztető betűjelét,
d) a papír alapú anyakönyvbe tett első és utolsó bejegyzés sorszámát és
e) a papír alapú anyakönyvbe tett első és utolsó bejegyzés időpontját.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglalt adatokat az  őrizetében levő anyakönyvek tekintetében az  anyakönyvvezető, vagy 
a hazai anyakönyvezést végző hatóság jegyzi be a papír alapú anyakönyvek nyilvántartásába.”

57. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény VII. fejezete a következő szöveggel lép hatályba:
„VII. FEJEZET
AZ ANYAKÖNYVI OKIRATOK
73. § (1) Az anyakönyvből a következő anyakönyvi okiratok állíthatók ki:
a) anyakönyvi kivonat,
b) anyakönyvi hatósági bizonyítvány.
(2) Anyakönyvi hatósági bizonyítványt a papír alapú anyakönyvből kizárólag akkor lehet kiállítani, ha az igazolni kért 
adatot az elektronikus anyakönyv nem tartalmazza.
(3) Az anyakönyvi okirat hatósági bizonyítvány.
(4) A 73/A. §-ban és a 74. §-ban meghatározott adatokon kívül az anyakönyvi okirat tartalmazza
a) az anyakönyvi okirat okmányazonosítóját vagy számát,
b) a kiállító szerv nevét,
c) az anyakönyvi okirat kiállításának helyét, idejét,
d) a kiállító szerv bélyegzőjének lenyomatát,
e) a kiállító nevét és aláírását,
f ) az  anyakönyvi bejegyzés folyószámát vagy egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítóját és évszámát, 
az anyakönyv megkülönböztető betűjelét.
(5) Az  anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet bármelyik anyakönyvvezetőnél vagy hivatásos konzuli 
tisztviselőnél elő lehet terjeszteni. A  hazai anyakönyvezést végző hatóságnál anyakönyvi okirat kiállítása iránti 
kérelmet a hazai anyakönyvezés során lehet előterjeszteni.
(6) Az anyakönyvi okirat adatainak kijavítása kicseréléssel történik. A hibás adattartalmú, hamis vagy meghamisított 
anyakönyvi okiratot be kell vonni.
(7) Az okirat kiegészítésének nincs helye.
Az anyakönyvi kivonat
73/A.  § (1) Az  anyakönyvi kivonat közhitelesen tanúsítja a  kiállítás időpontjában az  anyakönyvi eseményhez 
kapcsolódóan az anyakönyvben szereplő adatokat.
(2) A születési anyakönyvi kivonat tartalmazza
a) a gyermek
aa) születési családi és utónevét,
ab) nemét,
ac) születési helyét és idejét,
ad) származási helyét,
b) az apa és az anya születési családi és utónevét,
c) a bejegyzett személy halálának tényét,
d) a 2002. december 15. előtt történt utónév-módosítást a hatálybalépés megjelölésével,
e) tény szerinti örökbefogadás esetén az örökbefogadás tényét, valamint az örökbefogadó szülő vagy szülők 69/B. § 
(1) bekezdés b) pont ba) és bi) alpontjában foglalt adatait,
f ) az örökbefogadott gyermek magyar állampolgárságát, ha nem magyar állampolgár szülők fogadták örökbe,
g) a hontalan szülők Magyarországon született gyermeke magyar állampolgárságának tényét.
(3) A házassági anyakönyvi kivonat tartalmazza
a) a házasságkötés helyét és idejét,
b) a férj és a feleség
ba) születési családi és utónevét,
bb) házassági nevét,
bc) születési helyét és idejét,
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c) a születendő gyermek családi nevére vonatkozó megállapodást,
d) a házasság
da) megszűnésének tényét,
db) érvénytelenné nyilvánításának tényét,
e) a házastársak házassági nevének módosítását a hatálybalépés megjelölésével,
f ) az érvényes házasságnak a magyar jog szerinti kezdő időpontját.
(4) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről kiállított anyakönyvi kivonat tartalmazza
a) a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttének helyét és idejét,
b) a bejegyzett élettársak
ba) születési családi és utónevét,
bb) születési helyét és idejét,
bc) nemét,
c) a bejegyzett élettársi kapcsolat
ca) megszűnésének tényét,
cb) érvénytelensége megállapításának tényét,
d) az érvényes bejegyzett élettársi kapcsolatnak a magyar jog szerinti kezdő időpontját.
(5) A halotti anyakönyvi kivonat tartalmazza
a) az elhalt
aa) házassági nevét,
ab) születési családi és utónevét,
ac) nemét,
ad) családi állapotát,
ae) születési helyét és idejét vagy életkorát,
b) a haláleset helyét és idejét,
c) az elhalt apjának és anyjának születési családi és utónevét,
d) az elhalt házastársának vagy bejegyzett élettársának születési családi és utónevét,
e) a halál tényének bírósági határozattal történt megállapítása esetén
ea) a bíróság megnevezését,
eb) a határozat számát,
ec) a határozat jogerőre emelkedésének időpontját,
f ) a holtnak nyilvánítás esetén
fa) a határozatot hozó bíróság megnevezését,
fb) a határozat számát,
fc) a határozat jogerőre emelkedésének időpontját.
(6) A  nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján nemzetiséghez tartozó személy kérelmére, ha az  anyakönyv 
az anyakönyvi kivonaton szereplő személy nevét a nemzetiségi nyelv szabályai szerint is tartalmazza, az anyakönyvi 
kivonaton a névadatot az adott nemzetiségi nyelven is fel kell tüntetni.
(7) Ha az anyakönyvbe a nemzetiségi nyelv szabályai szerint bejegyzett születési családi és utónév vagy házassági 
név a  magyar ábécében nem szereplő betűt tartalmaz, az  anyakönyvi kivonat tartalmazza a  születési családi és 
utónévnek vagy házassági névnek a magyar ábécé betűivel való átírását.
(8) Külföldi felhasználás céljából diplomáciai felülhitelesítéshez szükséges közbenső felülhitelesítéssel, diplomáciai 
felülhitelesítéssel, valamint Apostille-tanúsítvánnyal a 2006. március 1-jét követően kiállított anyakönyvi kivonatot 
lehet ellátni.
73/B.  § (1) A  központi nyilvántartó szerv elektronikus felületen keresztül, egyedi informatikai alkalmazás 
igénybevételével tájékoztatást ad a  kiállított anyakönyvi kivonaton szereplő adatok tekintetében bekövetkezett 
változás tényéről.
(2) A  tájékoztatásra irányuló, kizárólag elektronikus felületen keresztül, egyedi informatikai alkalmazás 
igénybevételével benyújtható kérelemben a kiállított anyakönyvi kivonaton szereplő, a 73. § (4) bekezdés a)–c) és 
f ) pontjában, valamint az anyakönyvi kivonat típusának megfelelően a 73/A. § (2)–(5) bekezdésében meghatározott 
valamennyi adatot fel kell tüntetni.
Az anyakönyvi hatósági bizonyítvány
74.  § (1) Ha az  anyakönyvi kivonat adattartalmától eltérő adatkör igazolását kérik, az  anyakönyvvezető, a  hazai 
anyakönyvezést végző hatóság vagy a hivatásos konzuli tisztviselő anyakönyvi hatósági bizonyítványt állít ki.
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(2) A törölt anyakönyvi bejegyzésről anyakönyvi hatósági bizonyítvány nem állítható ki.
(3) Az anyakönyvi hatósági bizonyítvány tartalmazza a kérelmező
a) által igazolni kért adatot,
b) természetes személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét, vagy – ha a kérelmező nem természetes 
személy – nevét, székhelyét vagy telephelyét, képviselőjének nevét.”

58. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 77. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„77. § Az elektronikus anyakönyvben, az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában, az okirat-nyilvántartásában, 
a jogosultsági nyilvántartásban nyilvántartott adatok, valamint az elektronikus anyakönyvi alapiratok tekintetében
a) a központi nyilvántartó szerv az arra jogosultnak közvetlen hozzáférést biztosít,
b) a  központi nyilvántartó szerv, az  anyakönyvvezető és a  hazai anyakönyvezést végző hatóság törvényben 
meghatározott kötelező adattovábbítást végez,
c) a  központi nyilvántartó szerv, az  anyakönyvvezető és a  hazai anyakönyvezést végző hatóság az  arra jogosult 
részére adatigénylés alapján adattovábbítást végez,
d) a 4. § (1) bekezdésében felsoroltak és a hivatásos konzuli tisztviselő az arra jogosult részére anyakönyvi okiratot 
állít ki, vagy
e) a központi nyilvántartó szerv, az anyakönyvvezető és a hazai anyakönyvezést végző hatóság az érintett számára 
teljesíti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti tájékoztatást.”

59. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 78. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„78.  § (1) Az  anyakönyvből a  kizárólag a  papír alapú anyakönyvben nyilvántartott adat, valamint az  anyakönyvi 
alapirat tekintetében az anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság
a) az arra jogosult részére engedélyezi a betekintést,
b) az arra jogosult részére adatigénylés alapján adattovábbítást végez,
c) az arra jogosult kérelmére anyakönyvi hatósági bizonyítványt állít ki, vagy
d) az érintettet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerint tájékoztatja 
személyes adatainak kezeléséről.
(2) Az  1980. december 31-ig vezetett anyakönyv levéltár által őrzött másodpéldányában nyilvántartott adatok 
tekintetében az  érintettet a  levéltár az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 
törvény szerint tájékoztatja személyes adatainak kezeléséről.”

60. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 79. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„79.  § Az  1980. december 31-ig vezetett anyakönyv levéltár által őrzött másodpéldányából a  78.  § (2)  bekezdése 
szerinti tájékoztatás és a  93/A.  § szerinti kutatás kivételével adattovábbítás nem teljesíthető és adat nem tehető 
megismerhetővé.”
 

61. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 80. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„80.  § Az  anyakönyvvezető és a  hazai anyakönyvezést végző hatóság a  statisztikáról szóló törvényben 
meghatározott népmozgalmi adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatai teljesítése céljából az  anyakönyvi eljárás során 
a népmozgalmi adatszolgáltatás teljesítéséig kezeli a népmozgalmi adatszolgáltatás körébe tartozó, a statisztikáról 
szóló törvényben és annak végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott adatokat. Az  anyakönyvvezető és 
a  hazai anyakönyvezést végző hatóság által kezelt, a  népmozgalmi adatszolgáltatás körébe tartozó adatokból 
a Központi Statisztikai Hivatal részére teljesítendő adattovábbítás kivételével adattovábbítás nem teljesíthető.”

62. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 81. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„81. § Az elektronikus anyakönyvben és az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában kezelt adatok teljes körét, 
valamint az  elektronikus anyakönyvi alapiratot közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni, továbbá a  papír alapú 
anyakönyvben nyilvántartott valamennyi adatot jogosult megtekinteni és átvenni, és az  anyakönyvi alapiratot 
jogosult megtekinteni és arról másolatot kérni az e törvényben meghatározott eljárás lefolytatása céljából
a) az anyakönyvvezető,
b) a hazai anyakönyvezést végző hatóság,
c) a fővárosi és megyei kormányhivatal,
d) az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter.”
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63. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a következő 81/A-81/D. §-sal egészül ki:
„81/A.  § (1) Az  elektronikus anyakönyvben, az  apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában, 
az  okirat-nyilvántartásban és a  jogosultsági nyilvántartásban kezelt adatok teljes körét, valamint az  elektronikus 
alapiratot közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni, továbbá a papír alapú anyakönyvben nyilvántartott valamennyi 
adatot jogosult megtekinteni és átvenni, valamint az anyakönyvi alapiratot jogosult megtekinteni és arról másolatot 
kérni a 84. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatok megadásával
a) a bíróság az előtte folyamatban lévő eljárásban részt vevő személyek személyazonosságának, valamint a családi 
kapcsolatok fennállásának megállapítása, továbbá a  bemutatott okirat adattartalma valódiságának ellenőrzése 
céljából,
b) a  nyomozó hatóság a  bűncselekmények megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés és 
intézkedés végrehajtása céljából,
c) az  ügyészség az  ügyészségről szóló törvényben meghatározott közérdekvédelmi és törvényességi felügyeleti 
feladatainak ellátása, valamint a  bűncselekmények megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy 
büntetés és intézkedés végrehajtása céljából,
d) a nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben meghatározott felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, 
információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési célból.
(2) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott szervek nem ismerik az  adatigényléssel érintett személynek a  84.  § 
(2)  bekezdés a)  pontjában foglalt adatait, részükre adatigénylés alapján a  84.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt 
feltételek hiányában is továbbítható adat az (1) bekezdésben foglalt nyilvántartásokból és alapiratokból.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt szervek az ott meghatározott célokból közvetlen hozzáféréssel jogosultak átvenni 
az okirat-nyilvántartásban és a jogosultsági nyilvántartásban kezelt adatok teljes körét.
81/B.  § (1) Az  elektronikus anyakönyvben és az  apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában kezelt adatok teljes 
körét, valamint az  elektronikus anyakönyvi alapiratot közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni, továbbá a  papír 
alapú anyakönyvben nyilvántartott és e  törvény szerint az  elektronikus anyakönyv adattartalmát képező adatot 
jogosult megtekinteni és átvenni, és az anyakönyvi alapiratot jogosult megtekinteni és arról másolatot kérni a 84. § 
(2) bekezdés a) pontjában foglalt adatok megadásával
a) a  külpolitikáért felelős miniszter a  konzuli érdekvédelem ellátása és az  anyakönyvi kivonatok miniszteri 
felülhitelesítése céljából,
b) a hivatásos konzuli tisztviselő a konzuli érdekvédelem ellátása, anyakönyvi okirat kiállítása, az úti okmány kiadása 
iránti eljárásban és a névváltoztatási eljárásban a névviselés ellenőrzése, valamint a bemutatott anyakönyvi kivonat 
ellenőrzése céljából.
(2) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott személyek nem ismerik az  adatigényléssel érintett személynek a  84.  § 
(2)  bekezdés a)  pontjában foglalt adatait, részükre adatigénylés alapján a  84.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt 
feltételek hiányában is továbbítható adat az (1) bekezdésben foglalt nyilvántartásokból.
(3) Az  (1)  bekezdésben felsorolt személyek az  ott meghatározott célokból közvetlen hozzáféréssel jogosultak 
átvenni az okirat-nyilvántartásban kezelt adatok teljes körét.
81/C. § (1) Az elektronikus anyakönyvben kezelt adatok teljes körét, valamint az elektronikus anyakönyvi alapiratot 
közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni, továbbá a  papír alapú anyakönyvben nyilvántartott és e  törvény szerint 
az  elektronikus anyakönyv adattartalmát képező adatot jogosult megtekinteni és átvenni, és az  anyakönyvi 
alapiratot jogosult megtekinteni és arról másolatot kérni a  84.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt adatok 
megadásával
a) az  állampolgársági ügyekért felelős miniszter és az  állampolgársági ügyekben eljáró szerv az  állampolgársági 
eljárásban az  érintett anyakönyvezett adatainak, névviselésének, valamint a  családi kapcsolatok fennállásának 
megállapítása céljából,
b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve a személyiadat- és lakcímnyilvántartás vezetése céljából,
c) a  gyámhatóság a  gyermek családból történő kiemelése, a  családi jogállás rendezése, a  származás 
megismeréséhez való jog biztosítása, az  örökbefogadás, a  kiskorú házasságkötésének előzetes engedélyezése, 
a szülői felügyelettel kapcsolatos ügyek, a gyám és gondnok kirendelése, valamint a bíróság vagy más hatóság előtti 
eljárás megindítása céljából,
d) a  közjegyző a  bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránti eljárás lefolytatása, az  Élettársi Nyilatkozatok 
Nyilvántartásának vezetése, valamint a hagyatéki eljárás lefolytatása céljából,
e) a jegyző a hagyatéki leltár elkészítése céljából.
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(2) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott szervek nem ismerik az  adatigényléssel érintett személynek a  84.  § 
(2)  bekezdés a)  pontjában foglalt adatait, részükre adatigénylés alapján a  84.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt 
feltételek hiányában is továbbítható adat az (1) bekezdésben foglalt nyilvántartásokból.
81/D.  § (1) Az  elektronikus anyakönyvből közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni az  anyakönyvi kivonat 
adattartalmát képező adatokat a 84. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatok megadásával
a) a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt kiállító hatóság a  személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolvány kiadása iránti eljárás lefolytatása céljából,
b) az útlevélhatóság az úti okmány kiadására irányuló eljárás lefolytatása céljából,
c) a kincstár a hatáskörébe tartozó támogatási eljárás lefolytatása céljából,
d) az egészségbiztosítási szerv az ellátásra való jogosultság megállapítása céljából,
e) a nyugdíjbiztosítási szerv az ellátásra való jogosultság megállapítása céljából,
f ) a kárpótlási hatóság az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlására való jogosultság 
megállapítása céljából.
(2) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott szervek nem ismerik az  adatigényléssel érintett személynek a  84.  § 
(2)  bekezdés a)  pontjában foglalt adatait, részükre adatigénylés alapján a  84.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt 
feltételek hiányában is továbbítható adat az (1) bekezdésben foglalt nyilvántartásokból.
(3) Az  okirat-nyilvántartásban kezelt adatok teljes körét jogosult közvetlen hozzáféréssel átvenni 
a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány kiadása iránti eljárás lefolytatása céljából 
a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt kiállító hatóság.”

64. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 82. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Törvény eltérő rendelkezése hiányában az anyakönyvvezető és a hazai anyakönyvezést végző hatóság a papír 
alapú anyakönyvbe, valamint az anyakönyvi alapiratokba történő betekintésről, a papír alapú anyakönyvből történő 
adatátvételről, valamint a  papír alapú anyakönyvi alapiratról történő másolat készítéséről hivatalos feljegyzést 
készít, amely tartalmazza a betekintő személy nevét, azt, hogy mely állami vagy önkormányzati szerv nevében jár el, 
valamint a betekintés célját és jogalapját.”

65. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 83. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„83.  § (1) A  központi nyilvántartó szerv az  elektronikus anyakönyvben, az  apai elismerő nyilatkozatok 
nyilvántartásában, az  okirat-nyilvántartásban, a  jogosultsági nyilvántartásban kezelt adatokhoz, valamint 
az  elektronikus anyakönyvi alapiratokhoz való közvetlen hozzáférést kizárólag akkor biztosíthat, ha a  közvetlen 
hozzáférést gyakorló személy a (2) bekezdésben meghatározott felhatalmazással rendelkezik.
(2) Közvetlen hozzáféréssel csak az a személy vehet át adatokat, akinek a közvetlen hozzáférésre jogosult szerv erre 
felhatalmazást adott.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott felhatalmazás jogosultjának a 72. § (3) bekezdésében meghatározott adatairól, 
valamint az  azokban bekövetkezett változásról a  közvetlen hozzáférésre jogosult szerv a  felhatalmazás kiadását, 
valamint az adat változását követően haladéktalanul értesíti a központi nyilvántartó szervet.”

66. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény „A közvetlen hozzáféréssel történő adatátvétel és a  betekintés” 
alcíme a következő 83/A. §-sal egészül ki:
„83/A. § Közvetlen hozzáféréssel – a 81. §-ban meghatározott kivételekkel – nem vehető át az adatátvétellel érintett 
személy anyakönyvi eseményével kapcsolatba hozható más személy személyi azonosítója.”

67. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 84. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„84. § (1) A központi nyilvántartó szerv, az anyakönyvvezető és a hazai anyakönyvezést végző hatóság adatigénylés 
alapján kizárólag annak az adatigénylőnek és abban a körben továbbíthat adatot, amely adatigénylő tekintetében 
törvény az  adatok átvételét és kezelését az  adatkezelés céljának és az  átvehető adatok körének pontos 
meghatározásával előírja.
(2) Adatigénylés alapján kizárólag abban az  esetben továbbítható adat, ha az  adatigénylő közölte a  következő 
adatokat:
a) annak a személynek, akire az adatigénylés vonatkozik
aa) születési családi és utónevét,
ab) – ha arra vonatkozóan információval rendelkezik – előző születési családi és utónevét, valamint házassági nevét,
ac) a születési helyét és idejét,
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ad) az  anyja születési családi és utónevét, továbbá, ha arra vonatkozóan információval rendelkezik, anyja előző 
születési családi és utónevét,
ae) az állampolgárságát, valamint
b) az adatigénylő pontos megnevezését és címét.
(3) A  központi nyilvántartó szerv, az  anyakönyvvezető és a  hazai anyakönyvezést végző hatóság az  anyakönyvi 
nyilvántartások rendszerében meghatározott adatok kezelésére feljogosított adatkezelő részére adatigénylésre 
az  adatokat – törvény rendelkezése alapján – akkor továbbíthatja, ha az  adatigénylő pontosan megjelöli 
az  adatátvétel célját, továbbá azt az  adatkört és azt a  törvényi rendelkezést, amely tekintetében és amely 
rendelkezés szerint az igényelt adatok kezelésére törvény feljogosította.
(4) Az  adatigénylésre történő adattovábbítási eljárást meg kell szüntetni, ha az  adatigénylés a  (2)  bekezdés 
a) pontjában meghatározott feltételnek nem felel meg.”

68. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény „Az adatigénylés alapján történő adattovábbítás feltételei” alcíme 
a következő 84/A. §-sal egészül ki:
„84/A.  § Az  adatigénylő számára nem továbbítható az  adatigényléssel érintett személy anyakönyvi eseményével 
kapcsolatba hozható más személy személyi azonosítója.”

69. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 87. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„87.  § (1) A  halálesetet az  anyakönyvbe bejegyző anyakönyvvezető vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóság 
értesíti az  elhalt személy elektronikus anyakönyvbe be nem jegyzett születését, valamint – ha az  elhalt személy 
házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata fennállt a  haláleset időpontjában – a  házasságát vagy bejegyzett 
élettársi kapcsolatát nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóságot, feltéve, hogy 
a  születés, a  házasságkötés vagy a  bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése Magyarországon történt, vagy annak 
hazai anyakönyvezése megtörtént.
(2) A  bejegyzett élettársi kapcsolatot nyilvántartó anyakönyvvezető vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóság 
értesíti a  bejegyzett élettárs elektronikus anyakönyvbe be nem jegyzett korábbi házasságkötését nyilvántartó 
anyakönyvvezetőt vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóságot, ha a  bejegyzett élettárs a  bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítését megelőzően házassági névként volt férje nevét vagy családi nevét viselte a  házasságra utaló 
toldással, és házassági nevét nem módosította másik házassági névviselési formára, ezért a születési családi nevének 
viselésére jogosult.
(3) A  fővárosi és megyei kormányhivatal a  4.  § (5)  bekezdése szerinti anyakönyvi bejegyzés teljesítését követően 
az anyakönyvi alapiratot haladéktalanul megküldi a nyilvántartó anyakönyvvezetőnek.”

70. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 88. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„88. § Az anyakönyvi bejegyzést teljesítő anyakönyvvezető értesíti a gyámhatóságot
a) a  73/A.  § (2)  bekezdésében foglalt adatok, valamint az  anya természetes személyazonosító adatainak és 
lakcímének továbbításával a gyermek családi jogállásának rendezésére irányuló eljárás megindítása céljából,
b) ha a gyermeket a 61. § (5) bekezdése alapján ismeretlen szülőktől származó talált gyermeknek kell tekinteni, vagy
c) a 73/A. § (3) bekezdésében foglalt adatok továbbításával, ha kiskorú személy köt házasságot.”

71. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 89. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„89.  § (1) Az  anyakönyvvezető a  születés anyakönyvezésével egyidejűleg a  személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány kiadása érdekében a  törvényes képviselő kérelmére a  törvényes képviselők nevét és 
telefonszámát a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt kiállító hatóság részére megküldi.
(2) Az anyakönyvvezető és a hazai anyakönyvezést végző hatóság az 1980. december 31-ig vezetett anyakönyvben 
található bejegyzés lezárásáról a  bejegyzés folyószámának és az  anyakönyv azonosító adatainak továbbításával 
az illetékes levéltárat értesíti. A levéltár az értesítés alapján a bejegyzést lezárja.
(3) Az  anyakönyvvezető vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóság – a  személyiadat- és lakcímnyilvántartás 
hatálya alá tartozó nem magyar állampolgár kivételével – a  nem magyar állampolgár halálesetének 
anyakönyvezéséről a 69/B. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont ba)–bc), bf ) és bh) alpontjában, valamint a 69/F. § 
(1) bekezdés a) pontjában foglalt adatok továbbításával értesíti a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető 
szervet. Az  anyakönyvvezető vagy a  hazai anyakönyvezést végző hatóság az  idegenrendészeti hatóság által 
kiállított, tartózkodásra jogosító engedélyt az eljárása során bevonja, és azt az anyakönyvi értesítéshez csatolja.
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(4) Az  anyakönyvvezető a  nem magyar állampolgár anyakönyvi eseményéről értesíti az  anyakönyvi ügyekért 
felelős minisztert. Az  értesítés tartalmazza a  nem magyar állampolgár – gyermek születésének anyakönyvezése 
esetén a  szülők – természetes személyazonosító adatait, valamint – ha rendelkezésre áll – az  állampolgárságát 
igazoló okmányának megnevezését, okmányazonosítóját és érvényességi idejét. Az  anyakönyvi ügyekért 
felelős miniszter a  nem magyar állampolgár anyakönyvi eseményéről – nemzetközi szerződés vagy viszonosság 
alapján – az  anyakönyvi kivonat és az  anyakönyvvezető által küldött értesítésben szereplő adatok továbbításával 
értesíti az  érintett állampolgársága szerinti állam Magyarországra akkreditált külképviseletét, annak hiányában 
a külpolitikáért felelős minisztert.”

72. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 90. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„90.  § Az  anyakönyvi ügyekért felelős miniszter a  névváltoztatás bejegyzését követően haladéktalanul értesíti 
a  bűnügyi nyilvántartó szervet a  névváltoztatással érintett, a  személyiadat- és lakcímnyilvántartás aktív 
nyilvántartásában nem szereplő személynek a  névváltoztatást megelőző és megváltozott születési családi és 
utónevéről, a 69/B. § (1) bekezdés b) pont bb), bc) és bf ) alpontjában, valamint g) pontjában foglalt adatairól.”

73. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 91. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„91.  § Az  anyakönyvvezető a  személyazonosító igazolvány, valamint a  személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány érvénytelenítésének tényéről és időpontjáról az elhalt halálesetének anyakönyvezését követően 
haladéktalanul elektronikus úton értesíti a  személyazonosító igazolvány nyilvántartását és a  személyiadat- és 
lakcímnyilvántartást vezető szervet.”

74. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 92. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„92.  § (1) Az  e  törvény hatálya alá tartozó nyilvántartásokból teljesített adattovábbításokról az  adattovábbítás 
jogszerűségének ellenőrzése, valamint az  érintett tájékoztatása céljából a  központi nyilvántartó szerv 
adattovábbítási nyilvántartást vezet.
(2) Az  adattovábbítási nyilvántartás az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 
törvény szerinti adatokon kívül tartalmazza
a) az adattovábbítás alanyának természetes személyazonosító adatait,
b) az ügyszámot, anyakönyvi folyószámot vagy egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítót.
(3) Az e törvény hatálya alá tartozó nyilvántartásokból teljesített adattovábbítások (2) bekezdésben foglalt adatait 
az  adattovábbítástól számított öt évig meg kell őrizni. Ha az  e  törvény hatálya alá tartozó nyilvántartásokból 
teljesített adattovábbítás különleges adatokat is tartalmaz, az  adattovábbítás (2)  bekezdésben foglalt adatait 
az adattovábbítástól számított húsz évig meg kell őrizni.”

75. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 93.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja a  következő szöveggel lép 
hatályba:
(Az adattovábbítási nyilvántartásból adatokat igényelhet)
„a) az  adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából a  fővárosi és megyei kormányhivatal és az  anyakönyvi 
ügyekért felelős miniszter,
b) az  érintettnek az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény szerinti 
tájékoztatása céljából az anyakönyvvezető és a hazai anyakönyvezést végző hatóság,”

76. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény VIII. fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„Az anyakönyv kutathatósága
93/A. § (1) Az anyakönyvbe bejegyzett adatok
a) az érintett halálozási évét követő harminc év,
b) ha a  halálozás éve nem ismert, az  érintett születésétől számított száz év, vagy – ha az  későbbi – a  bejegyzés 
keletkezésétől számított hetvenöt év,
c) ha sem a születés, sem a halálozás időpontja nem ismert, a bejegyzés keletkezésétől számított hetvenöt év után
válnak bárki számára kutathatóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott védelmi idő lejárta előtt is kutatható az anyakönyv, ha
a) a  kutatáshoz saját bejegyzése tekintetében az  érintett, az  érintett halálát követően leszármazója, leszármazó 
hiányában bármely, a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója, hozzátartozó hiányában más örököse a kutató 
kérésére hozzájárult,
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b) a kutató a hozzájárulás megadására az a) pont szerint jogosult személy, vagy
c) a kutatás – a kérelmező költségére – anonimizált másolattal is megvalósítható.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hozzájárulás megadásakor a hozzájáruló személy írásban nyilatkozik 
a  kutató által megismerhető személyes adat – kutatás célja szerinti – felhasználásának elfogadásáról, valamint 
a személyes adatot tartalmazó iratok másolhatóságáról.
(4) Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény szerinti különleges adatok 
az  anyakönyv kutatása során személyazonosításra alkalmas módon nem rögzíthetők és nem használhatók fel, 
kivéve, ha az érintett vagy az érintett halálát követően leszármazója ahhoz hozzájárult, vagy a kutatást ő végzi.
(5) Ha a kutató a kutatást tudományos célból végzi, a kutatás a bejegyzés keletkezését követő harminc év elteltével 
az  (1)  bekezdésben meghatározott védelmi időn belül is lefolytatható, feltéve, hogy a  kutatás a  közlevéltárakról 
szóló törvényben meghatározott, a kutatási tervre és az arra jogosult intézmény támogató állásfoglalására, továbbá 
a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásoknak és a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelel.
93/B. § (1) A kutatási kérelmet az 1980. december 31-ig vezetett anyakönyvek esetén a levéltárnál kell benyújtani.
(2) A kutatási kérelem elbírálásának határideje a kérelem benyújtásától számított harminc nap. A kutatási kérelem 
részleges vagy teljes megtagadását írásban indokolni kell.
(3) A  kutatási kérelem részleges vagy teljes megtagadása esetén a  kérelmező bírósághoz fordulhat. A  per 
megindítására és az eljárás lefolytatására az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 
törvénynek a közérdekű adat megismerése iránti igény elutasítása esetén megindítható perre vonatkozó szabályai 
az irányadóak.”

77. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„94. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) jelölje ki a központi nyilvántartó szervet,
b) határozza meg az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételeket.”

78. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Felhatalmazást kap az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter, hogy
a) az anyakönyvi nyilvántartások rendszere vezetésének,
b) a névviselés, a névváltoztatás,
c) a házasságkötési, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárás,
d) az anyakönyvi szakvizsga,
e) az anyakönyvi nyilvántartások rendszeréből teljesítendő adattovábbítás
részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”

79. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

80. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
a) 13.  § (2)  bekezdése a  „Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve” szövegrész helyett 

a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveggel,
b) 14.  § (3)  bekezdése az  „A külföldön kiállított okirat” szövegrész helyett az  „A (3a) és (3b)  bekezdésben 

meghatározott kivétellel a  külföldön kiállított okirat” szöveggel, a  „hivatásos magyar konzuli” szövegrész 
helyett a „hivatásos konzuli” szöveggel,

c) 16.  § (2)  bekezdése az  „az anyakönyvvezető” szövegrész helyett az  „az anyakönyvvezető vagy a  hazai 
anyakönyvezést végző hatóság” szöveggel,

d) 19. § (2) bekezdése és 33. § (2) bekezdése a „köztisztviselők jogállásáról” szövegrész helyett a „közszolgálati 
tisztviselőkről” szöveggel,

e) 29. § (2) bekezdése és 41. § (2) bekezdése a „továbbá ha” szövegrész helyett az „és” szöveggel,
f ) 44. § (1) bekezdése az „a születési anyakönyvi” szövegrész helyett az „az anyakönyvi” szöveggel,
g) 44. § (4) bekezdése a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyett a „harminc napon” szöveggel,
h) 47. § (1) bekezdése az „a házassági anyakönyvi” szövegrész helyett az „az anyakönyvi” szöveggel,
i) 47. § (2) bekezdése a „részét” szövegrész helyett a „tagjait” szöveggel,
j) 48. § (3) bekezdése az „az engedélyezés” szövegrész helyett az „a kérelem elbírálásának” szöveggel,
k) 52.  § (1)  bekezdés b)  pontja a  „személyazonosításra alkalmas” szövegrész helyett a  „személyazonosság 

igazolására alkalmas” szöveggel, a „nevét” szövegrész helyett az „a nevét” szöveggel,
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l) 61. § (6) bekezdése az „egy lakásban” szövegrész helyett az „együtt” szöveggel,
m) 66. § (1) bekezdése az „a magyar anyakönyv” szövegrész helyett az „az anyakönyv” szöveggel,
n) 67. § (2) bekezdése a „negyvenöt munkanap” szövegrész helyett a „két hónap” szöveggel,
o) 67. § (3) bekezdés a „tíz munkanapon” szövegrész helyett „tizenöt napon” szöveggel,
p) 67.  § (4)  bekezdése az  „anyakönyvezéshez” szövegrész helyett az  „anyakönyvezés iránti kérelemhez” 

szöveggel,
q) 82. § (4) bekezdése az „anyakönyvvezető” szövegrész helyett az „anyakönyvvezető és a hazai anyakönyvezést 

végző hatóság” szöveggel,
r) 93. § (2) bekezdése az „a személyes adatok védelméről” szövegrész helyett az „az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról” szöveggel,
s) 96. § b) pontja a „szabályozza” szövegrész helyett az „állapíthassa meg” szöveggel
lép hatályba.

81. §  Nem lép hatályba az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
a) 24–26. §-a és a 24. §-át megelőző alcíme,
b) 36–38. §-a és a 36. §-át megelőző alcíme,
c) 54. §-a,
d) 76. §-a és a 76. §-át megelőző alcíme,
e) 85. §-a, 86. §-a és a 85. §-át megelőző alcíme,
f ) a 90. §-t megelőző alcíme,
g) a 91. §-t megelőző alcíme,
h) 95. § (3) bekezdése,
i) 97. §-a,
j) 98–100. §-a és a 98. §-t megelőző alcíme.

82. §  Nem lép hatályba az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
a) 44. § (8) bekezdésében a „magyar”,
b) 48. § (1) bekezdésében az „– a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után –”,
c) 52.  § (2)  bekezdésében az „ , azzal a  különbséggel, hogy a  névváltozásról az  anyakönyvi ügyekért felelős 

minisztert és a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt értesíteni kell”,
d) 55. § (1) bekezdésében az „és 54.”
szövegrész.

2. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

83. §  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 290. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az elsőfokú bíróság a keresetnek helyt adó ítélet jogerőre emelkedése után a statisztikai jogszabályok szerinti 
népmozgalmi adatokat tartalmazó adatlapot közli az illetékes anyakönyvvezetővel.”

3. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosítása

84. §  A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 38.  § (1a)  bekezdésében az  „A központi 
anyakönyvi szerv” szövegrész helyébe az „Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter” szöveg lép.

4. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű 
rendelet módosítása

85. §  Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 
17. §-át megelőző alcíme és 17. §-a.

5. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

86. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés
a) 5. pont c) pont ca) alpontjában az „a születési anyakönyvből” szövegrész helyébe az „az anyakönyvből” szöveg,



54336 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 91. szám 

b) 5.  pont c)  pont cb)  alpontjában az „a házassági anyakönyvből” szövegrész helyébe az „az anyakönyvből” 
szöveg,

c) 5. pont c) pont cc) alpontjában az „a halotti anyakönyvből” szövegrész helyébe az „az anyakönyvből” szöveg
lép.

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

87. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 16.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) Az elektronikus anyakönyvbe bejegyzés teljesítésére jogosult személy az anyakönyvben rögzített – a 11. § 
(1) bekezdésében meghatározott – adatokat átvezeti a nyilvántartáson.
(2) A 4. § (2a) bekezdés f ) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgár esetében a hazai anyakönyvezést végző 
hatóság az anyakönyvben rögzített – a 11. § (1) bekezdésében meghatározott, illetve a külföldi lakóhely – adatokat 
átvezeti a nyilvántartáson.”

88. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 22. § g) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]
„g) az  elektronikus anyakönyvbe bejegyzés teljesítésére jogosult személy az  anyakönyvezési feladatainak ellátása 
céljából;”

89. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „Személyazonosság 
igazolására alkalmas hatósági igazolványok” alcíme a következő 29/B. §-sal egészül ki:
„29/B.  § (1) Ha törvény valamely, a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott személyes 
adat megváltozása esetén előírja, a  központi szerv a  törvényben megjelölt nyilvántartást vezető szervet 
az  adatváltozással érintett személy természetes személyazonosító adatainak továbbításával értesíti 
az  adatváltozásról. A  törvényben megjelölt nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul egyedileg összehasonlítja 
az érintett természetes személyazonosító adatait a nyilvántartásában kezelt adatokkal. Az összehasonlítást követően 
a  törvényben megjelölt nyilvántartást vezető szerv az  értesítésben megküldött adatokat haladéktalanul törli, ha 
az érintett természetes személyazonosító adatait nyilvántartásában nem kezeli.
(2) A 11. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adat változása esetén a központi szerv a 11. § (1) bekezdés m) pontjában 
foglalt adat továbbításával értesíti a személyazonosító igazolvány nyilvántartását kezelő központi szervet az okmány 
érvénytelenségéről. ”

90. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 9.  § (3)  bekezdés 
c) pontjában az „anyakönyvi bejegyzések alapiratainak” szövegrész helyébe az „anyakönyvi alapiratok” szöveg lép.

 (2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (5) bekezdésében 
az „a polgár születési helye szerinti anyakönyvvezetőt, külföldön történt születése esetén az  anyakönyvi ügyekért 
felelős miniszter által rendeletben kijelölt szervet” szövegrész helyébe az „az elektronikus anyakönyvi nyilvántartási 
rendszer adatkezelőjét” szöveg lép.

 (3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 25.  § (1)  bekezdés 
b) és e) pontjában az „anyakönyvvezetőnek” szövegrész helyébe az „anyakönyvi esemény elektronikus anyakönyvbe 
rögzítésére jogosult személynek” szöveg lép.

91. §  Hatályát veszti a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21.  § 
g) pontja.

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

92. §  A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  népmozgalmi események felmérése a  következő adatkörökre terjed ki: név, lakcím, társadalombiztosítási 
azonosító jel, állampolgárság, születési hely és idő, nem, családi állapot, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, 
foglalkozás, gyermekek száma, a  születéssel, illetve halálozással mint népmozgalmi eseménnyel összefüggő 
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egészségi állapot, az anyakönyvezés helye, a bejegyzés egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítója, a népmozgalmi 
esemény helye és ideje.”

8. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

93. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
a) 64. § (8) bekezdésében az „anyakönyvi nyilvántartásban” szövegrész helyébe az „anyakönyvben” szöveg,
b) 84.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az „az anyakönyvi nyilvántartásból” szövegrész helyébe az „az anyakönyvi 

nyilvántartások rendszeréből” szöveg
lép.

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

94. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi 
XX. törvény 36. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
(A személyi azonosító továbbítására jogosult:)
„m) a  központi nyilvántartási szerv és az  elektronikus anyakönyvbe bejegyzés teljesítésére jogosult személy 
az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott adattovábbítás teljesítése céljából, ha az adattovábbítást 
a személyi azonosító átvételére feljogosított adatkérő részére teljesíti;”

95. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi 
XX. törvény
a) 32.  § a)  pontjában a  „vezetéséhez” szövegrész helyébe a  „vezetéséhez, a  címnyilvántartás szerve 

a címnyilvántartás vezetéséhez” szöveg,
b) 32.  § c)  pontjában az  „anyakönyvvezető, az  Nytv.-ben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettsége 

teljesítéséhez, valamint a  személyi azonosító anyakönyvbe történő bejegyzéséhez” szövegrész helyébe 
az  „elektronikus anyakönyvbe bejegyzés teljesítésére jogosult személy az  anyakönyvezési feladatainak 
ellátása céljából” szöveg

lép.

10. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

96. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 27. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  anyakönyvvezető a  személyazonosság és állampolgárság ellenőrzése, valamint az  elhunyt személyek 
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának bevonása céljából a  24.  § a), e) és f )  pontjában 
foglalt adatokat lekérdezheti.”

11. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

97. §  A temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40/C.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „anyakönyvi 
nyilvántartásokba” szövegrész helyébe az „anyakönyvbe” szöveg lép.

12. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

98. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19.  § (1)  bekezdés t)  pontjában az  „az 
elhunyt személy személyazonosság igazolására alkalmas okmányának bevonása céljából” szövegrész helyébe 
az „a személyazonosság ellenőrzése és az  elhunyt személy személyazonosság igazolására alkalmas okmányának 
bevonása céljából” szöveg lép.

13. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosítása

99. §  A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 15.  § (5)  bekezdés a)  pontjában az  „anyakönyvi hivatalok” 
szövegrész helyébe az „anyakönyvezést végző hatóság” szöveg lép.
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14. A büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló  
2001. évi LXXXV. törvény módosítása

100. §  A büntetőeljárásban részt vevők, az  igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi 
LXXXV. törvény 23. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha az  érintett házastársa, illetve kiskorú gyermeke nem áll a  Program hatálya alatt és a  házastárs, illetve 
a gyermek az érintett nevét viseli, a névváltoztatás nem terjed ki a házastársra, illetve a gyermekre.
(4) A  (3)  bekezdés rendelkezései alkalmazandóak abban az  esetben is, ha a  gyermek a  Programban érintett szülő 
nevét viseli.
(5) A  (3) és (4)  bekezdésben meghatározott esetben az  érintett névváltoztatásának tényét az  érintett személy 
házastársa és kiskorú gyermeke anyakönyvi bejegyzésében nem lehet feltüntetni.”

15. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
módosítása

101. §  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13.  § 
(2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(E törvény rendelkezéseit)
„n) a névváltoztatási eljárásban, a házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárásban, valamint a bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésére irányuló eljárásban”
(csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő szabályokat nem állapít meg.)

16. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

102. §  Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 36/A.  § (6)  bekezdésében az „anyakönyvi 
nyilvántartásba” szövegrész helyébe az „anyakönyvbe” szöveg lép.

17. A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának 
megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény módosítása

103. §  A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az  ezzel összefüggő, valamint az  élettársi viszony igazolásának 
megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény
a) 1.  § (3)  bekezdésében az  „a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe” szövegrész helyébe az  „az 

anyakönyvbe” szöveg,
b) 3.  § (6)  bekezdésében az  „anyakönyvi nyilvántartás” szövegrész helyébe az  „anyakönyvi nyilvántartások 

rendszere” szöveg
lép.

18. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

104. § (1) A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 
szóló 2009. évi XLVII. törvény 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  bűnügyi nyilvántartó szerv az  anyakönyvi eljárásról szóló törvény alapján az  anyakönyvi ügyekért felelős 
miniszter által a  névváltoztatással érintett, a  személyiadat- és lakcímnyilvántartás aktív nyilvántartásában nem 
szereplő személyek adatairól történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul egyedileg összehasonlítja 
az érintett személyazonosító adatait az értesítésben megküldött adatokkal.”

 (2) A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 
szóló 2009. évi XLVII. törvény 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
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„(3) Az  (1a)  bekezdésben meghatározott összehasonlítást követően a  bűnügyi nyilvántartó szerv az  anyakönyvi 
ügyekért felelős miniszter értesítésében megküldött adatokat haladéktalanul törli, ha az érintett személyazonosító 
adatait a személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásában nem kezeli.”

105. §  A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 
szóló 2009. évi XLVII. törvény 74. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  bűnügyi nyilvántartó szerv az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott adattartalmat – az  5.  § 
(1) és (1a)  bekezdésében meghatározott összehasonlítást követően – a  kérelmező személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban vagy a  központi idegenrendészeti nyilvántartásban kezelt adataival, vagy az  anyakönyvi 
ügyekért felelős miniszter értesítésében megküldött adatokkal egyező módon határozza meg.”

19. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

106. §  A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 118.  § (1) és (4)  bekezdésében az „a születési, házassági és 
halotti anyakönyvet vezető anyakönyvvezetőtől” szövegrész helyébe az „az anyakönyvből” szöveg lép.

20. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

107. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 71.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában az „anyakönyvi 
nyilvántartásból” szöveg helyébe az „anyakönyvi nyilvántartások rendszeréből” szöveg lép.

21. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű 
rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló  
2011. évi XLIX. törvény módosítása

108. §  Hatályát veszti az  anyakönyvekről, a  házasságkötési eljárásról és a  névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű 
rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLIX. törvény.

22. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
módosítása

109. §  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
a) 3. § 18. pontjában az „az adatkezelővel kötött szerződése” szövegrész helyébe a „szerződés” szöveg, a „történő 

szerződéskötést” szövegrész helyébe a „kötött szerződést” szöveg,
b) 8.  § (1)  bekezdésében az  „adatkezelő harmadik” szövegrész helyébe az  „adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

harmadik” szöveg,
c) 15.  § (1)  bekezdésében az  „általa megbízott” szövegrész helyébe az  „általa vagy rendelkezése szerint 

megbízott” szöveg
lép.

110. §  Hatályát veszti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 78. § 
(1) és (2) bekezdése.

111. §  Hatályát veszti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 
9. pontjában az „általa megbízott” szövegrész.

23. A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CLXVI. törvény módosítása

112. §  Hatályát veszti a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CLXVI. törvény 72. alcíme.
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24. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

113. §  Hatályát veszti a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 222. §-a.

25. Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 
módosítása

114. §  Hatályát veszti az  egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 
258. alcíme.

26. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló  
2012. évi XCIII. törvény módosítása

115. §  Hatályát veszti a  járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi 
XCIII. törvény 89. § (2) bekezdése.

27. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása

116. §  Hatályát veszti a  Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a  Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő 
módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 63. §-a.

28. Hatályon kívül helyező rendelkezések

117. §  Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 1982. évi 17. törvényerejű rendelet.

118. §  Hatályát veszti az  egyes törvényeknek a  Magyary Egyszerűsítési Programmal és a  területfejlesztéssel összefüggő 
módosításáról szóló 2012. évi CCVII. törvény.

29. Záró rendelkezések

119. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2013. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 85. § 2014. március 15-én lép hatályba.
 (3) A 6. §, a 9–12. §, a 18–20. §, a 28. §, a 29. §, a 35. §, a 40. §, a 42. §, a 46. §, a 47. §, az 50. §, az 52. §, az 55. §, a 63. §, 

a 66. §, a 68. §, a 76. §, a 79. §, a 84. §, a 86–107. §, a 117. § és az 1. melléklet 2014. július 1-jén lép hatályba.
 (4) Az 1–28. alcím 2014. július 2-án hatályát veszti.

120. §  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 2014. július 1-jén lép hatályba.

30. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

121. §  A 93. § a) pontja az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2013. évi LXXVI. törvényhez
„1. melléklet a 2010. évi I. törvényhez

a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről
1. Anyakönyvi azonosító.
2. Egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító.
3. A gyermek
3.1. 69/B. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja,
3.2. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja,
3.3. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja,
3.4. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja,
3.5. 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja,
3.6. magyar állampolgársága vagy a 69/B. § (1) bekezdés b) pont bh) alpontja,
3.7. 69/C. § b) pontja
szerinti adata.
4. Az apa és az anya
4.1. 69/B. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja,
4.2. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bi) alpontja,
4.3. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja,
4.4. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja, annak hiányában 69/B. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja
szerinti adata,
4.5. lakóhelye,
4.6. magyar állampolgársága vagy a 69/B. § (1) bekezdés b) pont bh) alpontja szerinti adata,
4.7. menekült státusa,
4.8. nyilatkozata arról, hogy a 46. § (1) bekezdés d) pontja alapján kérik a gyermek születési családi és utónevének 
nemzetiségi nyelven is történő bejegyzését.
5. Az anya 69/B. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontja szerinti adata.
6. A szülők
6.1. 69/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adata vagy
6.2. élettársi kapcsolata nyilvántartásba vételének helye és ideje.
7. Ha az anya özvegy, a férj
7.1. 69/F. § (1) bekezdés a) pontja és
7.2. 69/B. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti adata.
8. Ha az anya elvált, a jogerős határozat 69/H. § szerinti adatai.
9. Az egyes vagy ikerszülés ténye, ha ikerszülés, a gyermek hányadikként született.
10. Megjegyzés a titkolt terhesség tényéről.
11. A jegyzőkönyvet felvevő anyakönyvvezető aláírása.
12. Az anya és az apa aláírása.
13. A kiállítás kelte.
b) Jegyzőkönyv a házasság bejelentéséről
1. Anyakönyvi azonosító.
2. A 69/D. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adat.
3. A házastársak
3.1. 69/B. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja,
3.2. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja,
3.3. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja, annak hiányában 69/B. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja,
3.4. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bi) alpontja,
3.5. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontja,
3.6. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bf ) alpontja,
3.7. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja,
3.8. 69/B. § (1) bekezdés a) pontja,
3.9. magyar állampolgársága vagy a 69/B. § (1) bekezdés b) pont bh) alpontja
szerinti adata,
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3.10. lakóhelye,
3.11. menekült státusa,
3.12. előző állampolgársága,
3.13. előző lakóhelye.
4. A bemutatott okiratok tekintetében
4.1. a személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, 
az okmány érvényességi ideje,
4.2. a születési anyakönyvi kivonat okmányazonosítója, a  kiállító hatóság megnevezése, az  egyedi elektronikus 
anyakönyvi azonosító vagy a folyószám,
4.3. a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
4.4. a családi állapot igazolására bemutatott okirat és a kiállító hatóság megnevezése,
4.5. a házassági engedély, felmentés, a kiállító hatóság megnevezése, az engedély, felmentés érvényességi ideje,
4.6. az állampolgárságot igazoló okirat típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, az okirat érvényességi ideje.
5. Megjegyzés
5.1. a termen kívüli házasságkötés tényéről,
5.2. az egyik fél közeli halállal fenyegető állapotáról.
6. A házassági akadályok elhallgatásának következményeire való figyelmeztetés után a menyasszony és a vőlegény 
nyilatkozata arról, hogy egymással házasságot kívánnak kötni, és legjobb tudomásuk szerint házasságkötésüknek 
törvényi akadálya nincs.
7. A menyasszony és a vőlegény nyilatkozata a születendő közös gyermekeik családi nevéről.
8. A házasság hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn kívüli megkötése iránti kérelem és a nyilatkozatok.
9. A harmincnapos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelem és indokolása.
10. A tanúsítvány alóli felmentés iránti kérelem és indokolása.
11. A jegyzőkönyvet felvevő anyakönyvvezető aláírása.
12. A menyasszony aláírása.
13. A vőlegény aláírása.
14. A tolmács aláírása.
15. A házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezető családi és utóneve.
16. A tanúk és a tolmács
16.1. családi és utóneve,
16.2. lakcíme,
16.3. bemutatott személyazonosságot igazoló okmányának típusa, okmányazonosítója, a  kiállító hatóság 
megnevezése, az okmány érvényességi ideje,
16.4. aláírása.
17. Megjegyzés a nemzetiségi nyelven történő házasságkötésről.
18. A kiállítás kelte.
c) Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről
1. Anyakönyvi azonosító.
2. A 69/E. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adat.
3. A bejegyzett élettársak
3.1. 69/B. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja,
3.2. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja,
3.3. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja, annak hiányában bc) alpontja,
3.4. 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja,
3.5. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontja,
3.6. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bf ) alpontja,
3.7. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja,
3.8. 69/B. § (1) bekezdés a) pontja,
3.9. magyar állampolgársága vagy a 69/B. § (1) bekezdés b) pont bh) alpontja
szerinti adata,
3.10. lakóhelye,
3.11. menekült státusa,
3.12. előző állampolgársága,
3.13. előző lakóhelye.
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4. A bemutatott okiratok tekintetében
4.1. a személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, 
az okmány érvényességi ideje,
4.2. a születési anyakönyvi kivonat okmányazonosítója, a  kiállító hatóság megnevezése, az  egyedi elektronikus 
anyakönyvi azonosító vagy a folyószám,
4.3. a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
4.4. a családi állapot igazolására bemutatott okirat és a kiállító hatóság megnevezése,
4.5. a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó engedély, felmentés, a  kiállító hatóság megnevezése, 
az engedély, felmentés érvényességi ideje,
4.6. az állampolgárságot igazoló okirat típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, az okirat érvényességi ideje.
5. Megjegyzés
5.1. a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatalos helyiségen kívüli létesítésének tényéről,
5.2. az egyik fél közeli halállal fenyegető állapotáról.
6. A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötte akadályai elhallgatásának következményeire való figyelmeztetés után 
a felek nyilatkozata arról, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kívánnak létesíteni, és legjobb tudomásuk 
szerint ennek törvényi akadálya nincs.
7. A bejegyzett élettársi kapcsolat hivatalos helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívüli létesítése iránti kérelem és 
a nyilatkozatok.
8. A tanúsítvány alóli felmentés iránti kérelem és indokolása.
9. A jegyzőkönyvet felvevő anyakönyvvezető aláírása.
10. A felek aláírása.
11. A tolmács aláírása.
12. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezető családi és utóneve.
13. A tanúk és a tolmács
13.1. születési családi és utóneve,
13.2. lakcíme,
13.3. bemutatott személyazonosságot igazoló okmányának típusa, okmányazonosítója, a  kiállító hatóság 
megnevezése, az okmány érvényességi ideje,
13.4. aláírása.
14. Megjegyzés a nemzetiségi nyelven történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről.
15. A kiállítás kelte.
d) Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről
1. Anyakönyvi azonosító.
2. Egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító.
3. A 69/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adat.
4. Az elhalt hozzátartozójának nyilatkozata az elhalt eltemetésének, az urna elhelyezésének helyéről.
5. Az elhalt
5.1. 69/B. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja,
5.2. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bi) alpontja,
5.3. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja,
5.4. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja, annak hiányában 69/B. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja,
5.5. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bf ) alpontja,
5.6. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja,
5.7. 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja,
5.8. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontja,
5.9. magyar állampolgársága vagy a 69/B. § (1) bekezdés b) pont bh) alpontja
szerinti adata,
5.10. lakóhelye,
5.11. menekült státusa.
6. Az életben levő házastárs vagy bejegyzett élettárs
6.1. 69/B. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja,
6.2. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja, annak hiányában 69/B. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja,
6.3. 69/B. § (1) bekezdés b) pont bi) alpontja
szerinti adata.
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7. Ha az  elhalt családi állapota házas vagy bejegyzett élettárs volt, házasságkötésének vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolata létesítésének a 69/D. § (1) bekezdés a) pontja vagy a 69/E. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adata.
8. Az elhalt állampolgárságát igazoló okiratának típusa, száma, a  kiállító hatóság megnevezése, az  okirat 
érvényességi ideje.
9. Az elhalt személyazonosságát igazoló okmányának típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, 
az okmány érvényességi ideje.
10. Az elhalt személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány száma.
11. A bejelentő
11.1. születési családi és utóneve,
11.2. minősége, amelyben a bejelentést tette,
11.3. lakcíme,
11.4. személyazonosságát igazoló okmányának típusa, okmányazonosítója, a  kiállító hatóság megnevezése, 
az okmány érvényességi ideje,
11.5. nyilatkozata arról, hogy a jegyzőkönyvbe bejegyzett adatok a valóságnak megfelelnek.
12. A jegyzőkönyvet felvevő személy neve és aláírása.
13. Ha a jegyzőkönyvet nem az anyakönyvvezető vette fel, az anyakönyvvezető neve és aláírása.
14. A kiállítás kelte.”
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 179/2013. (VI. 7.) Korm. rendelete
a magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez 
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a  vezeték üzemszerű működtetéséhez 
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  §-a a  következő (2a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.”

2. §  Az R. a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.
(2) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában meghatározott 
hatósági ügyek, valamint személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton kézbesíti. A döntés 
kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.”

3. §  Az R. a következő 3. §-sal egészül ki:
„3.  § E  rendeletnek a  magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a  vezeték üzemszerű 
működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 179/2013. (VI. 7.) 
Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. r.) megállapított 1/A.  §-át a  Mód. r. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
eljárásokban is alkalmazni kell.”

4. §  Az R. 1.  melléklet B:14 mezőjében a „Területrendezési eljárások” szövegrész helyébe a „Területrendezési hatósági 
eljárások” szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti az R. 1. melléklet D:14 mezőjében a „területrendezésért felelős miniszter” szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 180/2013. (VI. 7.) Korm. rendelete
a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlanok átalakításával és felújításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3.  § (4)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Veszprém közigazgatási 
területén lévő, 4775 helyrajzi számú, természetben a 8200 Veszprém, Budapest út 5. szám alatt található, valamint 
a Veszprém közigazgatási területén lévő, 4776 helyrajzi számú, természetben a 8200 Veszprém, Budapest út 3. szám 
alatt található ingatlannak a  Veszprémi Járási Hivatal elhelyezése érdekében történő átalakításával, felújításával 
kapcsolatos, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

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

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

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat 
jelöli ki.

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

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

 (3) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 180/2013. (VI. 7.) Korm. rendelethez

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

A B C D E

1 Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos 

engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2 A Veszprémi Járási Hivatal egységes 

elhelyezéséhez kapcsolódó 

ingatlan-beruházás

A Veszprém közigazgatási területén lévő, 4775 

helyrajzi számú, természetben  

a 8200 Veszprém, Budapest út 5. szám alatt 

található ingatlannak, valamint a Veszprém 

közigazgatási területén lévő, 4776 helyrajzi 

számú, természetben a 8200 Veszprém, 

Budapest út 3. szám alatt található ingatlannak 

a Veszprémi Járási Hivatal egységes elhelyezése 

érdekében történő átalakítása, felújítása.

általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárások

Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3 örökségvédelmi hatósági eljárások Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

4 környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

5 útügyi hatósági engedélyezési eljárások Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési 

Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6 a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról 

és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 

hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 

12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti 

engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Mérésügyi 

és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

7 vízjogi hatósági eljárások Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

8 hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

elnöke

9 földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-

nyilvántartási hatósági eljárások

Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Földhivatala

10 beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési 

és használatbavételi eljárásai, tűzvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárások, jogszabályban rögzített 

tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 

eljárások

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

11 azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével 

és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, 

amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti 

szabványban nem szabályozott

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

nincs

12 területrendezési hatósági eljárások Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatalának állami főépítésze

nincs

13 tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési 

eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

nincs
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2. melléklet a 180/2013. (VI. 7.) Korm. rendelethez

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

A B C

1  Szakhatósági közreműködése tárgyköre  Elsőfokú szakhatóság  Másodfokú szakhatóság

2 építésügy, műemlékvédelem, régészet Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala, régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

3 katasztrófavédelem, tűzvédelem Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

4 közlekedés Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

5 egészségügy Győri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve

6 területrendezés Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának 

állami főépítésze

területrendezésért felelős miniszter

7 műszaki biztonság Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

8 környezetvédelem, természetvédelem, tájvédelem és 

vízügy

Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

9 rendészet Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Országos Rendőr-főkapitányság
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A Kormány 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelete
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól

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

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendeletet a  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 
2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: vámhatóság) 
előtt indult eljárásokban kell alkalmazni.

2. Az engedélyező hatóság

2. §  A Tv. 13.  § (2)  bekezdésében meghatározott engedély (a továbbiakban: engedély) iránti ügyekben a  dohánybolt 
vagy elkülönített hely fekvése szerinti megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság jár el.

3. A kérelmező

3. § (1) Magyarországi székhellyel rendelkező kérelmező esetén az engedély iránti kérelmet kizárólag
a) a koncessziós szerződésben a  dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására feljogosított 

egyéni vállalkozó, vagy az  a  magánszemély, aki a  koncessziós szerződést aláírta és az  egyéni vállalkozói 
nyilvántartásba vétel felől intézkedetett;

b) az a  betéti társaság, illetve közkereseti társaság, amelyik a  dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet 
koncessziós szerződés alapján végezni jogosult

terjesztheti elő.
 (2) A kérelmező akkor is előterjesztheti az  engedély iránti kérelmét, ha még előtársasági formában működik, illetve 

társasági szerződésében a  cég székhelyén kívül a  leendő telephely még nincs feltüntetve. Ebben az  esetben 
– az egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetén is – az engedélyt csak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 16. § (1) bekezdés d) pontjára utalással lehet megadni.

 (3) Ha a  kérelmező a  kérelmét magánszemélyként terjeszti elő, de a  kérelméből egyértelműen megállapítható, hogy 
a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot az  (1) bekezdés b) pontja szerinti gazdasági társaság útján kívánja 
gyakorolni, akkor kérelmezőként a  továbbiakban e  gazdasági társaságot kell tekinteni, és szükség szerint dönteni 
kell az 5. § szerinti intézkedésről.

 (4) Nem magyarországi székhellyel rendelkező kérelmező esetén a kérelmező személyes joga alapján kell megállapítani 
azt, hogy megfelel-e a Tv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

4. A kérelem benyújtása

4. § (1) Az engedélyezési eljárás kérelemre indul. A  kérelmet a  vámhatósághoz postai úton, személyesen írásban, illetve 
elektronikus úton is be lehet nyújtani, a  vámhatóság által e  célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy 
a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumú kérelemben.

 (2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a megkötött koncessziós szerződés egyszerű másolati példányát;
b) a dohánybolt vagy elkülönített hely használati jogcímének megállapítására alkalmas okirat (különösen bérleti 

szerződés, annak kivonata vagy használati jogot engedő nyilatkozat) egyszerű másolati példányát abban 
az esetben, ha az nem a kérelmező kizárólagos tulajdonában álló helyiség;

c) a dohánybolt vagy elkülönített hely legalább kézzel rajzolt (lehetőleg arányos) alaprajzának egyszerű 
másolatát, legfeljebb A/4-es méretű lapon;

d) a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat egyszerű 
másolati példányát;

e) gazdasági társaság esetén annak társasági szerződése egyszerű másolati példányát.
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 (3) A 7. §-ban meghatározott eljárás esetén a (2) bekezdésben foglaltakon kívül csatolni kell a következő okiratokat:
a) a kérelmező – a  kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi – cégkivonatának, 

egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványának (nyilvántartásba vételi igazolásának, de legalább 
az  erre irányuló kérelemnek) egyszerű másolati példányát, előtársaság esetén a  cégbejegyzési kérelem 
benyújtásának tényét igazoló okirat másolati példányát;

b) a kérelmet benyújtó székhelye szerint illetékes önkormányzat igazolásának másolati példányát arról, hogy 
a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a kérelmezővel szemben jogerősen 1 millió forintot meghaladó 
mértékű adóbírság vagy 200 ezer – magánszemély esetén 100 ezer – forintot meghaladó mértékű mulasztási 
bírság kiszabására nem került sor, amely igazolás a kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napnál 
nem lehet régebbi;

c) ha a  dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet elkülönített helyen folytatják, az  elkülönített helyet 
magában foglaló üzlet működési engedélyének, illetve a  működés megkezdésének önkormányzathoz 
történő bejelentésének igazolása másolati példányát.

 (4) A vámhatóság az  engedély megadását követően lefolytatott bármely utólagos ellenőrzési eljárásában 
(a  továbbiakban: ellenőrzési eljárás) jogosult a  (2) bekezdés a)–b) és d)–e) pontjában, valamint a  (3) bekezdésben 
meghatározott okiratok eredeti példányának bemutatását megkövetelni.

5. A kérelem vizsgálata, a hiánypótlás

5. § (1) A vámhatóság a  hozzá beérkezett kérelmet legfeljebb öt munkanapon belül megvizsgálja. Amennyiben 
az  előterjesztett kérelem nem tartalmazza mindazon adatokat, illetve mellékleteket, amelyeket jogszabály 
a  kérelem előterjesztéséhez előír, úgy a  vámhatóság köteles a  kérelem beérkezését követő legkésőbb tizenöt 
napon belül postára adott végzéssel a kérelmezőt a hiányok pótlására – azok pontos megjelölésével és a mulasztás 
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetéssel – legalább nyolc napos határidővel felhívni.

 (2) A kérelem beérkezését követő tizenhatodik napon hiánypótlási felhívás már nem bocsátható ki, és hiányos 
kérelem miatt az engedély megadását önmagában megtagadni nem lehet, ugyanakkor az engedély megadásához 
szükséges feltételeket a vámhatóság utólag, ellenőrzési eljárás keretében bármikor vizsgálhatja.

 (3) Ha a  hiánypótlási felhívás kibocsátására rendelkezésre álló határidő már eltelt, és az  engedély megadása előtt 
kiderül, hogy további – a vámhatóság által hivatalból nem beszerezhető – okirat vagy nyilatkozat előterjesztésére 
lenne szükség, úgy ezen okirat vagy nyilatkozat meglétét vélelmezni kell, ugyanakkor a vámhatóság e tényt utólag, 
ellenőrzési eljárás keretében bármikor vizsgálhatja.

 (4) Ha a  kérelmező a  határidőben közölt hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, illetve megállapítható, hogy 
az  igazgatási szolgáltatási díjat a  hiánypótlási felhívás ellenére sem fizette meg, úgy a  vámhatóság az  eljárást 
megszünteti. Az eljárás megszüntetése a kérelem újbóli előterjesztésének nem akadálya.

6. A kérelem elintézése

6. § (1) Ha
a) a kérelmező a hiánypótlási felhívásnak eleget tesz, vagy
b) a kérelmező által előterjesztett kérelem vonatkozásában hiánypótlási felhívás kibocsátására nincs szükség, 

illetve nincs lehetőség,
a vámhatóság érdemben dönt a kérelemről.

 (2) A vámhatóság az  engedélyt határozatával megadja, ha az  előterjesztett okiratok, valamint a  hatósági 
nyilvántartások alapján megállapítható, hogy a  kérelmező, illetve kérelme a  Tv. 13.  §-ában, illetve e  rendeletben 
foglalt követelményeknek megfelel. A vámhatóság – szükség szerint – iratok, adatok beszerzése céljából más állami 
vagy önkormányzati szervet is megkereshet, ez azonban az ügyintézési határidőt nem hosszabbítja meg.

 (3) A vámhatóság az engedélyezési eljárás során a rendelkezésére álló adatok alapján dönt, szemlét nem tart.
 (4) Ha a  vámhatóság az  eljárás során azt állapítja meg, hogy a  méltányos eljárás alapelve alapján az  engedélyt meg 

lehet adni, akkor az  engedély megadásával egyidejűleg (az engedélyben) a  hiányosságok pótlására a  kérelmezőt 
legalább 30, legfeljebb 90 napos határidővel fel kell hívni. Így kell eljárni akkor is, ha a tényállás azért nem tárható fel 
teljeskörűen, mert a (2) bekezdés szerinti jogsegély az ügyintézési határidőn belül nem vezetett eredményre.

 (5) A vámhatóság az  engedélyt a  koncessziós szerződésben meghatározott időtartamra adja meg. A  dohánytermék-
kiskereskedelmi tevékenység az engedélyben meghatározott helyszínen (dohányboltban vagy elkülönített helyen) 
az engedély kézhezvételének napján már megkezdhető.
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 (6) A vámhatóság az engedélyben kizárólag a kérelmezőt jogosíthatja fel a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság 
elvégzésére, arra a dohányboltra vagy elkülönített helyre vonatkozóan, amelyet a kérelmező kérelmében megjelölt. 
A dohányboltra, illetve az elkülönített helyre vonatkozó egyes előírásokat az 1. melléklet tartalmazza.

 (7) A vámhatóság – a  7.  §-ban meghatározott eljárást ide nem értve – a  kérelem beérkezésétől számított harminc 
napon belül hozza meg és adja postára érdemi döntését a kérelem megadásáról vagy annak elutasításáról.

7. § (1) A kérelmező az  engedély megadását soron kívüli eljárás keretében is kérheti, ezirányú kérelmét az  engedélyezési 
eljárás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg jelzi. Soron kívüli eljárás esetén e  rendelet rendelkezéseit 
az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A soron kívüli eljárásban a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolja
a) a 4. § (2) bekezdésében felsorolt mellékleteket és
b) a 4. § (3) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt mellékletek közül azokat, amelyek a kérelmezőre irányadóak.

 (3) A vámhatóság a  hozzá beérkezett kérelmet haladéktalanul, de legfeljebb két munkanapon belül megvizsgálja. 
Amennyiben az  előterjesztett kérelem nem tartalmazza mindazon adatokat, illetve mellékleteket, amelyeket 
jogszabály a  kérelem előterjesztéséhez előír, úgy a  vámhatóság köteles a  kérelem beérkezését követő legkésőbb 
három munkanapon belül postára adott végzéssel a kérelmezőt a hiányok pótlására – azok pontos megjelölésével – 
legfeljebb öt napos határidővel felhívni.

 (4) A kérelem beérkezését követő negyedik munkanapon hiánypótlási felhívás már nem bocsátható ki, és hiányos 
kérelem miatt az engedély megadását önmagában megtagadni nem lehet, ugyanakkor az engedély megadásához 
szükséges feltételeket a vámhatóság utólag, ellenőrzési eljárás keretében bármikor vizsgálhatja.

 (5) A soron kívüli eljárásban a vámhatóság a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül hozza meg és adja 
postára érdemi döntését a kérelem megadásáról vagy annak elutasításáról.

8. §  Ha e  rendelet a  vámhatóság számára az  érdemi döntés meghozatalára határidőt ír elő, és e  határidőn belül 
a vámhatóság nem adja postára a kérelem elutasításáról szóló döntését, úgy a kérelmező kérelme az előterjesztett 
adatoknak megfelelő tartalommal külön határozat nélkül is megadottnak tekintendő, ugyanakkor az  engedély 
megadásához szükséges feltételeket a  vámhatóság utólag, ellenőrzési eljárás keretében bármikor vizsgálhatja. 
Az  eljárási határidőkbe a  hiánypótlásról szóló felhívás postára adása és a  hiányoknak a  kérelmező általi pótlása 
között eltelt idő nem számít bele.

7. Az ellenőrzési eljárás, az ellenőrzési feladatok ellátása

9. § (1) Azt, hogy
a) az engedély iránti kérelem, annak mellékletei, illetve az  ezekben foglalt adatok a  tényeknek, illetve 

a jogszabályoknak megfelelnek-e;
b) a kérelmező által folytatott dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet az  engedélyben foglaltaknak, 

illetve a jogszabályoknak megfelelően végzik-e; továbbá
c) a dohánybolt vagy elkülönített hely a  jogszabályoknak, illetve a  kérelemben és annak mellékleteiben 

foglaltaknak maradéktalanul megfelel-e,
a vámhatóság az  engedély megadását követően lefolytatott ellenőrzési eljárásban bármikor vizsgálhatja, továbbá 
ellenőrizheti mindazt, amit jogszabály a hatáskörébe utal.

 (2) A vámhatóság az  ellenőrzési eljárása körében jogosult különösen szemlét tartani, illetve a  jogszerű működés 
ellenőrzéséhez szükséges adatok, illetve nyilatkozatok szolgáltatására, iratok bemutatására a kérelmezőt felhívni.

 (3) A vámhatóság a Tv. 23.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerint jár el akkor, ha az  ellenőrzés során merül fel olyan tény, 
adat vagy körülmény, amely miatt az  engedélykérelem elutasításának lett volna helye, feltéve, hogy az  legfeljebb 
90 napos határidőn belül nem orvosolható.

 (4) Amennyiben a  (3)  bekezdés szerinti esetben az  engedély visszavonására okot adó tény, adat vagy körülmény 
orvosolható, úgy a vámhatóság köteles az orvoslásra legalább 30 napos, legfeljebb 90 napos határidőt tűzni.

8. Az engedély módosítása

10. § (1) Az engedély jogosultja a  dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység körébe tartozó, az  engedély megadásánál 
figyelembe vett tény vagy körülmény változásáról a vámhatóságot tizenöt napon belül köteles értesíteni.



54352 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 91. szám 

 (2) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerinti értesítés az  engedélyben szereplő adatokat, feltételeket nem érinti, úgy 
azt a  vámhatóság az  értesítés tartalmának vizsgálatát követően az  engedély jogosultjának küldött értesítéssel 
tudomásul veszi.

 (3) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerinti értesítés az  engedélyben szereplő adatokat, feltételeket érinti, vagy ez  az 
értesítés tartalmának vizsgálatakor nem állapítható meg, az értesítést az engedély módosítására irányuló eljárásnak 
kell tekinteni. Az  engedély módosítására irányuló eljárásban külön jogszabályban meghatározott igazgatási 
szolgáltatási díjat kell fizetni.

 (4) Az engedély módosítására irányuló eljárásra e rendelet szabályait megfelelően alkalmazni kell.
 (5) Ha a  kérelmező az  engedélytől eltérő helyszínen (más dohányboltban vagy elkülönített helyen) kívánja 

a  dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni, úgy kérelmét az  engedély módosítására irányuló 
kérelemnek kell tekinteni. Az  engedélyben meghatározott helyszíntől eltérő dohányboltban vagy elkülönített 
helyen csak a  módosított engedély kézhezvételének napjától lehet – a Tv. 13.  § (3)  bekezdésére is figyelemmel – 
dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni.

9. Egyéb termék forgalmazásának bejelentésére irányuló eljárás

11. § (1) Amennyiben a  kérelmező a Tv. 13/A.  §-a alapján a  dohányterméken, illetve dohányterméket kiegészítő terméken 
túlmenő, a Tv. által megengedett egyéb termék (a továbbiakban: egyéb termék) forgalmazását kívánja, úgy köteles 
ezirányú szándékát postai úton, személyesen írásban, illetve elektronikus úton előterjesztett, a  vámhatóság által 
e  célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy a  vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott 
formátumú iratban bejelenteni.

 (2) A dohánytermék-kiskereskedő az egyéb termék forgalmazását a bejelentést követően kezdheti meg, feltéve, hogy 
már rendelkezik a vámhatóság által kiadott dohánytermék-kiskereskedelmi engedéllyel.

 (3) A vámhatóság a  bejelentést a  dohánytermék-kiskereskedő, valamint a  bejelentés-köteles kereskedelmi 
tevékenységet folytató kereskedők nyilvántartását vezető kereskedelmi hatóság részére megküldendő értesítőjével 
tudomásul veszi.

10. Egyéb rendelkezések

12. §  Amennyiben erre lehetőség van, a vámhatóság a döntés közlése előtt megkísérli a kérelmezőt rövid úton értesíteni 
arról, hogy vele a vámhatóság határozatot (végzést, engedélyt) kíván közölni, melynek személyes (meghatalmazott 
útján történő) átvételére legfeljebb 2 munkanapon belül a  kérelmezőnek lehetősége van. Ha a  vámhatóság 
határozatát a kérelmező személyesen (meghatalmazott útján) átveszi, úgy azt e rendelet alkalmazásában közöltnek 
(postára adottnak) kell tekinteni.

11. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 9. § (3) és (4) bekezdése, valamint az 1. melléklet 1.6. pontja 2013. július 1-jén lép hatályba.

14. § (1) E rendelet rendelkezéseit az  e  rendelet hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. 
A vámhatóság e rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
köteles akkor, ha az a kérelmezőre nézve kedvezőbb.

 (2) Az e  rendelet hatálybalépésekor már benyújtott kérelmek esetében a  kérelmező külön benyújtott írásbeli 
nyilatkozattal kérheti a 7. § szerinti eljárás alkalmazását, mely esetben a soron kívüli eljárásra irányadó határidőket 
az  e  bekezdés szerinti írásbeli nyilatkozat beérkezésétől kell számítani. A  kérelmező legkésőbb a  nyilatkozatával 
együtt köteles csatolni a  7.  § (2)  bekezdésében felsorolt mellékletek közül az  eljárásban addig nem csatoltakat, 
ugyanakkor a  vámhatóság a  7.  § (3)  bekezdése szerinti hiánypótlási felhívást kibocsáthatja akkor is, ha 
a folyamatban lévő ügyben az 5. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívást már kibocsátotta.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelethez

 1. A dohányboltra, illetve elkülönített helyre vonatkozó előírások és más általános rendelkezések
1.1. A dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiségnek, ha

a) annak legalább elektromos árammal való ellátottsága nem függ más üzlet nyitva tartásától akkor 
sem, ha a dohánybolt és e másik üzlet fogyasztásmérője adott esetben közös, és

b) a dohánybolt bejárata csak más üzlet üzlethelyiségébe való belépéstől teljesen függetlenül, 
kültérről (szabad ég alól) közelíthető meg; azaz a  dohánybolt területére közvetlenül és kizárólag 
kültérről (szabad ég alól) való belépéssel lehet bejutni.

1.2. Nem felel meg az 1.1. pont a) és b) alpontja szerinti követelménynek különösen:
a) az olyan bevásárló-központbeli üzlethelyiség, amelyik csak a  bevásárlóközpont bejáratain át 

megközelíthető belső közlekedő folyosójáról („sétáló utcájáról”) érhető el, ha a  bevásárlóközpont 
ezen közlekedő folyosója a  bevásárlóközpont rendes nyitvatartási idején kívül (ideértve például 
az ünnepnapokat is) a vásárlók elől el van zárva;

b) ha a  dohánybolt bejárata kapualjból, körbekerített kertből közelíthető meg és a  kapu (kertkapu) 
nem állandóan nyitott.

1.3. A dohánybolt önálló, más üzlettől elkülönült jellegét nem befolyásolja különösen az a tény, ha
a) egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk a  dohányboltban nem található, de ilyen más – közeli – 

helyiségben elérhető, és ennek a  dohánybolt nyitvatartási idején belüli használatához a  helyiség 
tulajdonosa, illetve használója hozzájárul;

b) az árukészlet vagy annak egy részének raktározása nem közvetlenül a dohányboltban megoldott;
c) a dohányboltban öltöző nem található.

1.4. Ha az  üzlethelyiség részekre bontás nélkül mozgó vagy mozgatható, akkor nem felel meg a  Tv. 3.  § 
8.  pontjában meghatározottaknak. Így különösen nem felel meg ennek a  követelménynek – jellegénél 
fogva – a  lakóautó, az  irodakonténer, a konténer (ezeknek bármilyen, akár több konténerből összeillesztett 
formája) akkor sem, ha azt egy adott helyhez rögzítik.

1.5. Az elkülönített hely akkor minősül térben leválasztott helyiségrésznek, ha az az üzlet más részeitől legalább 
mozgatható vagy rögzített, nem átlátszó térelválasztóval, így különösen paravánnal vagy függönnyel 
elkülönül. A dohánytermék fizikai átadására minden esetben az elkülönített helyen belül kerülhet sor; adott 
esetben – ha az üzlet üzemeltetője és a koncesszió jogosultja ugyanazon személy – az értékesítés más elemei 
(például az áru pénztárgépben való rögzítése) történhetnek az elkülönített helyen kívül is.

1.6. A Tv. 12. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott „Nemzeti Dohánybolt” feliratot az önállóan működtetett 
üzlethelyiség bejárata felett és/vagy annak kültéri felületén kell – legalább egy helyen – jól látható módon 
elhelyezni. Az  elkülönített helyen a Tv. 12.  § (3)  bekezdése értelmében szükséges jelzéseket az  elkülönítést 
biztosító térelválasztón kell feltüntetni úgy, hogy az az üzletből látható legyen.

1.7. A dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítése – ide nem értve a  Tv. által lehetővé tett kivételes 
dohányértékesítési lehetőséget (mozgóbolt) – kizárólag a dohánybolt üzletterében vagy az elkülönített hely 
térben leválasztott helyiségrészén belül történhet.
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A Kormány 182/2013. (VI. 7.) Korm. rendelete
egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. és 29. pontjaiban, 
valamint a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján 
– az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 19. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Ha a  termálvíz hasznosításából keletkező szennyvíz bevezetése a  hatásterületen lévő befogadó vízfolyás-
rendszer hasznosítását veszélyezteti, a  szennyvizet a  hatóság által meghatározott időszakban és módon, 
a vízhasználat veszélyeztetése nélkül lehet bevezetni a vízfolyásba.”

2. §  A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 
szóló miniszteri rendelet alapján a  19.  § (2)  bekezdésére figyelemmel megállapított kibocsátási határértékeket 
– a (2), az (5) és a (6) bekezdésekben foglaltak kivételével – a meglévő létesítményekre legkésőbb 2010. december 
31-ig kell teljesíteni (türelmi idő).”

3. §  A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 38/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38/A.  § A  kizárólag energiahasznosítás céljából történő termálvíz kitermelése esetén a  vízszennyező anyagok 
kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján 
megállapított kibocsátási határértékeket meglévő és új létesítmény esetén is 2015. június 30-ig kell teljesíteni 
(átmeneti időszak). Az  átmeneti időszakban a  bírság mértéke az  adott szennyezőanyagra a  vízszennyező anyagok 
kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján a 19. § 
(2) bekezdésére figyelemmel megállapított kibocsátási határérték feletti kibocsátás után számított teljes bírság 3%-a.”

4. §  A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a  kibocsátó a  szennyezéscsökkentést a  jóváhagyott szennyezéscsökkentési ütemtervnek 
megfelelően hajtja végre, a  bírságot a  felügyelőség az  adott szennyező anyag kibocsátási határértéke 
feletti kibocsátása után a  számított teljes bírság 3%-ában állapítja meg. Ez  a  kedvezmény a  jóváhagyott 
szennyezéscsökkentési ütemtervben foglalt fejlesztések megvalósításáig, üzembe helyezésig, de legfeljebb 
a türelmi idő végéig tart.”

5. §  Hatályát veszti a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) és d) pontja.

2. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre  
és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

6. §  A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet] 
10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kizárólag energetikai célra kitermelt felszín alatti vizet a  hasznosítást követően ugyanazon vízadóba 
lehet visszatáplálni. A  visszatáplálással engedélyezett vízhasznosítást a  hasznosításból kikerülő termálvíznek 
a visszatáplálástól eltérő ártalommentes elvezetésével, elhelyezésével is folytatni lehet.”

7. §  A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Termálvízmű telepítésekor a  hasznosításból kikerülő termálvizek ártalommentes elvezetéséről, elhelyezéséről, 
gondoskodni kell.”
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8. §  A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 78. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vízügyi hatóság kérelemre a visszatáplálásra vonatkozó vízjogi létesítési engedély hatályát meghosszabbítja, 
ha a  vízjogi engedélyes e  rendeletnek az  egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
156/2012.  (VII. 13.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseinek hatálybalépésekor a  visszatáplálásra vízjogi 
létesítési engedéllyel rendelkezik.”

9. §  Hatályát veszti a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 78. § (4a), (5) és (6) bekezdése.

3. Az egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2012. (VII. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

10. §  Az egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2012. (VII. 13.) Korm. rendelet 9.  §-a 
a következő szöveggel lép hatályba:
„9. § Hatályát veszti a 147/2010. (IV.  29.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdése és 77/A. §-a.”

4. Záró rendelkezések

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

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

A belügyminiszter 21/2013. (VI. 7.) BM rendelete
a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon 
átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról, valamint a szabálysértésekről, 
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról 
szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés o)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
37. § k) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 3.  § tekintetében a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény 250. § (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 37.  § o)  pontjában foglalt feladatkörömben 
eljárva
a következőket rendelem el:

1. §  A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 20.  §-a szerinti közigazgatási hatósági 
eljárásban a gépjármű üzembentartójának a Kkt. 21/B. § (3) bekezdése alapján megküldendő formanyomtatványt 
az 1. és 2. melléklet határozza meg.

2. §  A Kkt. 21.  § szerinti közigazgatási hatósági eljárásban a  gépjármű üzembentartójának a  Kkt. 21/B.  § (3)  bekezdés 
alapján megküldendő formanyomtatványt a 3. és 4. melléklet határozza meg.

3. § (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi 
II.  törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek 
módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  Szabs. tv. 224.  §-a szerint minősülő szabálysértést sebességtúllépésével, mobiltelefon 
szabálytalan használatával, vagy a  bukósisak használatára vonatkozó szabályok megszegésével és a  közúti 
közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló 
cseréjének elősegítéséről szóló 2011. október 25-i 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet alkalmazó 
más tagállamban bejegyzett gépjárművel követték el, a  gépjármű üzemben tartójának az  eljárás megindítását 
követő nyolc napon belül az 1. és 2. mellékletben meghatározott tartalmú tájékoztató levelet és válasznyomtatványt 
kell megküldeni.”

 (2) Az R. a következő 41. §-sal egészül ki:
„41.  § A  4.  § (5)  bekezdése a  közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó 
információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló 2011. október 25-i 2011/82/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

 (3) Az R. az 5. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
 (4) Az R. a 6. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

5. §  Ez a  rendelet a  közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk 
határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló 2011. október 25-i 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 21/2013. (VI. 7.) BM rendelethez

Címzett neve: ............................................................................................................................................................................................................
Lakcíme: ......................................................................................................................................................................................................................

TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL
Magyarországon elkövetett közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésről

A .....................................................................................................................................................................................................................................  
címe: ............................................................................................................................................................................................................................ ,  
mint az  ügyben eljáró szerv 20... év ........................................... hó ........... napján megállapította, hogy  
a  ...................................... rendszámú, ....................................................................................... típusú járművel .....................................
.......................................................................................................................................... időpontban .............................................................
.................................................................................................................. helyen közúti közlekedés-biztonságot veszélyeztetően 
közlekedtek. Ezzel a  ...............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................... jogszabály szabályait megsértve ..............................................................
.................................................................................................................. közlekedési jogsértést követték el.
A gépjárművel 20... év ........................................... hó ........... napján  ................. órakor  ............................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................................(esemény leírása).
Ezzel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény ..............................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
vonatkozó szabályok megszegését követte el.
A jogsértés elkövetését alátámasztó bizonyíték leírása vagy a bizonyíték megjelölése:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Amennyiben alkalmazásra került, a jogsértés elkövetésének dokumentálásához használt eszköz megjelölése:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Az eszköz azonosítószáma:  .................................................................................................................................................................................
A legutóbbi hitelesítés lejártának időpontja: ................................................................................................................................................

A fent említett jármű üzembentartójaként ...................................................................................................... .......  (név, megnevezés) 
szerepel a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatállományában.

E cselekmény elkövetése miatt ................................................................................................ forint bírságot kell kiszabni.

Tájékoztatom, hogy a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 20.  § (1)  bekezdés 
k)  pontja alapján, a  közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a  bírságolással összefüggő hatósági 
feladatokról szóló 156/2009 (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti bírságot kell kiszabni. 
E  körben a  Korm. rendelet – a  szabályszegés tényének megállapítása esetén – kötelezően állapítja meg a  bírság 
mértékét, mérlegelési lehetőséget az eljáró hatóság számára nem biztosít, így a kiszabott bírság méltányosságból 
történő módosításának, visszavonásának nincs helye.
Mivel a  közúti forgalomban történő ellenőrzés során a  Kkt. 20.  § (1)  bekezdés kg)  pontjában meghatározott 
szabályszegést elkövető személye a  helyszínen nem vált ismertté és a  szabályszegést a  gépjárműről és annak 
hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló jogszabályban meghatározott 
technikai eszközzel sem rögzítették, a  bírság a  gépjármű rendszáma alapján megállapított üzemben tartóval 
szemben került kiszabásra.
Amennyiben a  gépjármű üzemben tartója a  kiszabott bírságot a  közléstől számított harminc napon belül nem 
fizeti meg, vagy a  bírság kiszabását bármely okból vitatja, a  bírság alkalmazására jogosult szerv kezdeményezi 
az elkövetés helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál a közigazgatási eljárás megindítását.



54358 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 91. szám 

Tájékoztatom, hogy a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 51. § (1) bekezdése alapján az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 
nyilatkozatot tegyen, vagy a  nyilatkozattételt megtagadja. Amennyiben a  megjelölt cselekménnyel kapcsolatban 
nyilatkozatot kíván tenni, azt a  kézhezvételtől számított harminc napon belül a  mellékelten megküldött 
válasznyomtatványban is megteheti.
Tájékoztatom, hogy amennyiben a  fenti jogsértés miatt a Ket. szabályai szerint eljárás indul, a hatóság a döntését 
az eljárás megindítását követő harminc napon belül határozatban közli. A döntés ellen, az abban foglaltak szerint 
fellebbezést lehet benyújtani, amely illetékköteles.
Tájékoztatom, hogy a döntésben megállapított bírságot a megküldött határozat jogerőre emelkedésétől számított 
harminc napon belül, a  határozatban megjelölt bankszámlára kell megfizetni. Ha a  kiszabott bírságot a  teljesítési 
határidőig nem fizeti meg, az összeg behajtására magyar állam joga szerinti eljárási rendnek megfelelően történik 
intézkedés.
E tájékoztató levél a  Kkt. 21/B.  § (3)  bekezdése alapján a  gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti állam hivatalos 
nyelvén készült. Tekintettel azonban arra, hogy a Ket. szerint az eljárás nyelve a magyar, a határozat, illetve minden 
további irat magyar nyelven készül.
Fellebbezés esetén a Ket. 4. § (1) bekezdése szerint a költségek viselése mellett az ügyfelet megilleti az anyanyelv 
használatának joga. Az anyanyelv használatával kapcsolatos költség eljárási költségnek minősül. Felhívom figyelmét 
arra, hogy kötelezettség megállapítása esetén a  hatóság kötelezheti az  ügyfelet a  megelőlegezett eljárási költség 
megtérítésére. Viszont ha az eljárást lezáró hatósági határozat az ügyfélre nézve nem állapít meg kötelezettséget, 
az eljárási költségeket a hatóság maga köteles viselni.
A fentiek alapján, a levelezés során az ügyfél használhatja anyanyelvét, azonban az iratok esetleges fordítása miatt 
felmerült költségek megfizetésére kötelezhető.
A fent hivatkozott jogszabályok teljes szövege a www.njt.hu honlapon magyar nyelven ingyenesen elérhető.

2. melléklet a 21/2013. (VI. 7.) BM rendelethez

Válasznyomtatvány
[kérem nyomtatott nagybetűkkel kitölteni]

 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
(eljáró hatóság neve, címe)

Ügyszám:
Határozat azonosító:

Alulírott ...................................................................................................................................................... [név, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: szervezet) megnevezése], ............................................................
.......................................................................................... (születési hely, idő vagy a szervezet cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási 
száma) ...................................................................................................................................................... (lakcím, vagy székhely címe) 
szám alatti lakos vagy a szervezet képviselője kérem, hogy a  fenti számon folyamatban lévő közigazgatási eljárást 
megszüntetni szíveskedjék.
Indokom: ...................................................................................................................................................... (dátum) Magyarországon,  
a ............................................................................................................................................................................................................  (helyszínen)
a gépjárművet .........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
(név, lakcím) vezette,
vagy
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közlöm, hogy a  gépjárművet nem én vagy a  szervezet használta(m), mert az  jogellenesen kikerült a  birtokomból 
vagy a  szervezet birtokából, melyről a  ...................................................................................................................................................... 
hatóságnál .................. év ................................................................. hó ...................... napon az eljárást kezdeményeztem.**
* a megfelelő rész kitöltendő.

Kelt, ....................................................., 20... év ................................................... hó .................... napján.

  ............................................................................... 
  (aláírás, cégszerű aláírás)

3. melléklet a 21/2013. (VI. 7.) BM rendelethez

Címzett neve: ............................................................................................................................................................................................................
Lakcíme: ......................................................................................................................................................................................................................

TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL
Magyarországon elkövetett közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésről

A .....................................................................................................................................................................................................................................  
címe: ............................................................................................................................................................................................................................ ,  
mint az  ügyben eljáró szerv 20... év ........................................... hó ............... napján megállapította, hogy 
a ...................................... rendszámú, ....................................................................................... típusú járművel .............................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................  
időpontban ................................................................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................  helyen közúti közlekedés-biztonságot 
veszélyeztetően közlekedtek. Ezzel a  ...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... jogszabály szabályait megsértve 
…………………………………………... közlekedési jogsértést követték el.

A gépjárművel 20... év ............................................. hó .................. napján .................... órakor  .................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................... (esemény leírása).

Ezzel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény ..............................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
vonatkozó szabályok megszegését követte el.

A jogsértés elkövetését alátámasztó bizonyíték leírása vagy a bizonyíték megjelölése:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................

Amennyiben alkalmazásra került, a jogsértés elkövetésének dokumentálásához használt eszköz megjelölése:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................

Az eszköz azonosítószáma: ..................................................................................................................................................................................
A legutóbbi hitelesítés lejártának időpontja: ................................................................................................................................................
A fent említett jármű üzembentartójaként ....................................................................................................................................................
 .................................  (név) szerepel a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam nemzeti gépjármű-nyilvántartási 
adatállományában.
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E cselekmény elkövetése miatt .............................................................................................. forint bírságot kell kiszabni.
Tájékoztatom, hogy a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 21.  § (1)  bekezdés 
alapján a  bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az  e  tevékenységekre vonatkozó rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az  ellenőrzésben történő 
közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti 
bírságot kell kiszabni. E  körben a  Korm. rendelet – a  szabályszegés tényének megállapítása esetén – kötelezően 
állapítja meg a  bírság mértékét, mérlegelési lehetőséget az  eljáró hatóság számára nem biztosít, így a  kiszabott 
bírság méltányosságból történő módosításának, visszavonásának nincs helye.
Tájékoztatom, hogy amennyiben a szabályszegést elkövető kiléte a közigazgatási hatósági eljárásban ismertté válik, 
a  jármű vezetőjével szemben a  Kkt. 21.  § (2a)  bekezdése alapján a  közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és 
a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, 
valamint a  bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet mellékleteiben 
meghatározott bírságot kell kiszabni.
A döntés ellen, az abban foglaltak szerint fellebbezést lehet benyújtani, amely illetékköteles.
Tájékoztatom, hogy a  bírságot a  megküldött határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül 
az  abban megjelölt bankszámlára kell megfizetni. Ha a  kiszabott bírságot a  teljesítési határidőig nem fizeti meg, 
az összeg behajtására magyar állam joga szerinti eljárási rendnek megfelelően intézkedés történik.
Tájékoztatom, hogy a  Kkt. 21.  §-a szerinti bírságolással kapcsolatos eljárásban a  kézbesítéstől számított tizenöt 
napon belül bizonyítási indítványt terjeszthet elő, valamint élhet a  Kkt. 21/A.  §-ában meghatározott kimentés 
lehetőségével, a kitöltött válasznyomtatvány visszaküldésével, amely nem minősül fellebbezésnek.
Ha ezt a jogát nem gyakorolja, a határozat kézbesítéséhez fűződő jogkövetkezmények az átvételt követő 9. naptól 
állnak be, így a határozat ezen a napon tekintendő közöltnek.
A Kkt. 21/A.  §-ában foglaltak szerint mentesülhet a  bírság megfizetése alól, ha a  gépjármű a  szabályszegés 
időpontját megelőzően jogellenesen került ki a  birtokából és igazolja, hogy a  jogellenességgel összefüggésben 
a  bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően kezdeményezte a  megfelelő hatóság eljárását, vagy 
a  gépjárművet a  szabályszegést megelőzően más természetes, vagy nem természetes személy használatába adta 
és ezt a  használatba vevő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával, vagy azon gépjárművek 
esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt, 
menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja.
A mellékelten megküldött válasznyomtatvány kiállításával a  teljes bizonyító erejű magánokiratnak vagy 
a  fuvarlevélnek, menetlevélnek a  Kkt. 21/A.  §-ában meghatározott adatokat – a  gépjármű hatósági jelzését, 
a  természetes személy üzembentartó és használatba vevő nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, 
nem természetes személy üzembentartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének 
(telephelyének) címét, valamint azon időszak megjelölését, amelyre a  gépjármű használatát a  használatba vevő 
az üzemben tartótól átvette – kell tartalmaznia.
Az ügyfél nevében eljárhat a  törvényes képviselője, valamint az  általa meghatalmazott személy is. 
A  meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy jegyzőkönyvbe kell 
mondani. Írásbeli meghatalmazás esetében a  meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását, vagy annak 
hitelesített másolatát az első kapcsolatfelvétel alkalmával az iratokhoz csatolni.
Az üzemben tartó bírság megfizetése alóli mentesülését lehetővé tevő nyilatkozat, valamint a  képviselője részére 
adott meghatalmazása kapcsán előterjeszthető magánokirat – az  ellenkező bizonyításáig – akkor szolgál teljes 
bizonyítékul arra, hogy kiállítója az  abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, avagy magára 
kötelezőnek ismerte el, ha a  kiállító az  okiratot saját kezűleg írta és aláírta; vagy két tanú az  okiraton aláírásával 
igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte 
el. Az  okiraton a  tanúk lakhelyét (címét) is fel kell tüntetni, vagy a  kiállító aláírása, vagy kézjegye az  okiraton 
bíróilag, vagy közjegyzőileg hitelesítve van, vagy a  gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot 
szabályszerűen aláírták, vagy ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, 
hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el.
E tájékoztató levél a  Kkt. 21/B.  § (3)  bekezdése alapján a  gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti állam hivatalos 
nyelvén készült.
Tekintettel azonban arra, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (a  továbbiakban: Ket.) szerint az  eljárás nyelve a  magyar, a  határozat, illetve minden további irat 
magyar nyelven készül.
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Fellebbezés esetén a Ket. 4. § (1) bekezdése szerint a költségek viselése mellett az ügyfelet megilleti az anyanyelv 
használatának joga. Az anyanyelv használatával kapcsolatos költség eljárási költségnek minősül. Felhívom figyelmét 
arra, hogy kötelezettség megállapítása esetén a  hatóság kötelezheti az  ügyfelet a  megelőlegezett eljárási költség 
megtérítésére. Abban az  esetben, ha az  eljárást lezáró hatósági határozat az  ügyfélre nézve nem állapít meg 
kötelezettséget, az eljárási költségeket a hatóság maga köteles viselni.
A fentiek alapján, a levelezés során az ügyfél használhatja anyanyelvét, azonban az iratok esetleges fordítása miatt 
felmerült költségek megfizetésére kötelezhető.
A fent hivatkozott jogszabályok teljes szövege a www.njt.hu honlapon magyar nyelven ingyenesen elérhető.

4. melléklet a 21/2013. (VI. 7.) BM rendelethez

Válasznyomtatvány
[kérem nyomtatott nagybetűkkel kitölteni]

 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
(eljáró hatóság neve, címe)

Ügyszám:
Határozat azonosító:

Alulírott  ......................................................................................................................................................................................................................   
[név, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a  továbbiakban: szervezet) megnevezése],  
 ........................................................................................................................................................................................................................................  
(születési hely, idő vagy a szervezet cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma) ..........................................................................
.....................................................................................(lakcím, vagy székhely címe) szám alatti lakos vagy a szervezet képviselője 
kérem, hogy a fenti számon folyamatban lévő közigazgatási eljárást megszüntetni szíveskedjék.

Indokom: ...............................................................................................................................................................  (dátum) Magyarországon,  
a  ...........................................................................................................................................................................................................  (helyszínen)
a gépjárművet ..........................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................  (név, szervezet megnevezése lakcím, székhely címe) használta,

A gépjármű használata során mentlevél/fuvarlevél vezetésére került sor, amelynek másolatát csatolom.*
vagy

Közlöm, hogy a  gépjárművet nem én vagy a  szervezet használta(m), mert az  jogellenesen kikerült a  birtokomból 
vagy a szervezet birtokából, melyről a ............................................................................................................................................................
 .....................................................  hatóságnál ............... év ................................. hó .................. napon az eljárást kezdeményeztem.*
* a megfelelő rész kitöltendő.

Kelt, ....................................................., 20... év ................................................... hó .................... napján.

  ............................................................................... 
  (aláírás, cégszerű aláírás)
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Gépjárművet használó nyilatkozata

Alulírott .......................................................................................................................................................................................................................  
[név, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a  továbbiakban: szervezet) megnevezése],  
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................  (születési hely, idő vagy a szervezet cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási 
száma) ..........................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................   
(lakcím, vagy székhely címe) szám alatti lakos, szervezet képviselője nyilatkozom, hogy a  tájékoztató levélben 
szereplő időpontban a ............................ rendszámú gépjárművet én vagy a szervezet használta (m).

Nyilatkozom, hogy a gépjárművet ....... év ............................................ hó ................ napjától – ....... év ........................................ hó 
................ napjáig vettem vagy szervezet vette át használatra.

Kelt, ....................................................., 20... év ................................................... hó .................... napján.

  ............................................................................... 
  (aláírás, cégszerű aláírás)

Előttük, mint tanúk előtt:

 ................................................................... ................................................................... 
 1. tanú aláírása 2. tanú aláírása 
 (lakcíme, személyazonosító igazolvány száma) (lakcíme, személyazonosító igazolvány száma)

5. melléklet  a 21/2013. (VI. 7.) BM rendelethez
„1. melléklet a 22/2012. (IV. 13.) BM rendelethez

Címzett neve: ............................................................................................................................................................................................................
Lakcíme: ......................................................................................................................................................................................................................

TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL
Magyarországon elkövetett közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési szabálysértésről

A .....................................................................................................................................................................................................................................
címe: ............................................................................................................................................................................................................................ ,  
mint az  ügyben eljáró szerv 20... év ............................... hó .............. napján megállapította, hogy  
a ...................................... rendszámú, ....................................................................................... típusú járművel .............................................
................................................... időpontban ........................................................................................................................................................... 
helyen közúti közlekedés-biztonságot veszélyeztetően közlekedtek.

A gépjárművel 20... év ............................... hó .............. napján .............. órakor ..........................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................................................... (esemény leírása).



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 91. szám 54363

Ezzel a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény 224.  §-ában meghatározott, a  közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértését 
követte el, tekintettel arra, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben 
meghatározott közúti közlekedés szabályait megszegte.

A fent említett jármű üzembentartójaként ....................................................................................................................................................  
(név, megnevezés) szerepel a  gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam nemzeti gépjármű-nyilvántartási 
adatállományában.

A jogsértés elkövetését alátámasztó bizonyíték leírása vagy a bizonyíték megjelölése:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
A jogsértés elkövetésének megállapításához használt eszköz megjelölése:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Az eszköz azonosítószáma: ..................................................................................................................................................................................
A legutóbbi hitelesítés lejártának időpontja: ................................................................................................................................................
Az eszköz használatának eredménye: ..............................................................................................................................................................
E cselekmény elkövetése miatt ...........................................................................................forint összegű pénzbírság szabható ki.
Amennyiben az Ön által üzemben tartott járművel a fenti időpontban és helyen nem Ön követte el a szabálysértést, 
a  kézhezvételtől számított …… napon* belül a  mellékelt válasznyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével 
a szabálysértéshez használt jármű vezetőjét köteles megnevezni.
A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II.  törvény 60.  § értelmében a  tanúvallomást megtagadhatja az, aki az  eljárás alá vont személy hozzátartozója, 
illetve magát vagy hozzátartozóját szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével vádolná, az ezzel kapcsolatos 
kérdésben.
Tájékoztatom, hogy a nyilatkozata a szabálysértési eljárásban tartalmilag okirati bizonyítéknak minősül.
Amennyiben a  szabálysértés elkövetését a  hatóság bizonyítja az  alkalmazott joghátrányról határozatothoz. 
A bírságot a megküldött határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül, a határozatban megjelölt 
bankszámlára kell megfizetni.
Ha a  határozatban kiszabott bírságot a  teljesítési határidőig nem fizeti meg, az  összeg végrehajtása érdekében 
intézkedésre kerül sor.
Amennyiben az  ügyben meghallgatás mellőzésével történő, elmarasztalást tartalmazó határozat meghozatalára 
kerül sor, a határozattal szemben nincs helye kifogás benyújtásának, azonban a határozat kézbesítésétől számított 
nyolc napon belül az  eljárás alá vont személy a  szabálysértési hatóságtól meghallgatást kérhet. A  kérelem 
a végrehajtásra halasztó hatályú. Ha az arra jogosult nem nyújt be meghallgatási kérelmet, a határozat az átvételtől 
számított 9. napon jogerőre emelkedik. Az  eljárás alá vont személy a  kérelmet a  meghallgatás megkezdéséig 
visszavonhatja, ebben az esetben úgy kell tekinteni, mintha nem terjesztett volna elő kérelmet. Ha az eljárás alá vont 
személy a  meghallgatáson nem jelenik meg és magát alapos okkal, előzetesen, illetve az  akadály felmerülésekor 
haladéktalanul nem menti ki, úgy kell tekinteni, mint aki a kérelmét visszavonta.
Az elkésett, vagy nem a  jogosult által előterjesztett meghallgatási kérelmet a  szabálysértési hatóság elutasítja. 
Az elutasítással szemben nincs helye jogorvoslatnak.
A fent hivatkozott jogszabályok teljes szövege a www.njt.hu honlapon magyar nyelven ingyenesen elérhető.
* Az eljáró szabálysértési hatóság állapítja meg.”
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6. melléklet a 21/2013. (VI. 7.) BM rendelethez
„2. melléklet a 22/2012. (IV. 13.) BM rendelethez

Válasznyomtatvány
[kérem nyomtatott nagybetűkkel kitölteni]

 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
(eljáró hatóság neve, címe)

Ügyszám:
Határozat azonosító:

NYILATKOZAT
a jármű vezetőjének adatairól

Alulírott .......................................................................................................................................................................................................................   
[név, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a  továbbiakban: szervezet) megnevezése], 
........................................................................................................................................ (születési hely, idő vagy a  szervezet 
cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma) .................................................................................................................................................
..................... (lakcím, vagy székhely címe) szám alatti lakos vagy a szervezet képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem.
Tájékoztatom a  szabálysértési hatóságot, hogy a  ............ ............. forgalmi rendszámú gépjárművel a  tájékoztatóban 
megjelölt időpontban és helyen az alábbi személy közlekedett:
Név: ...............................................................................................................................................................................................................................
állampolgárság: ........................................................................................................................................................................................................
anyja neve: .................................................................................................................................................................................................................
születési helye, ideje: ..............................................................................................................................................................................................
lakóhelye, tartózkodási helye: .............................................................................................................................................................................
vezetői engedélye száma: ....................................................................................................................................................................................
Tájékoztatom a szabálysértési hatóságot, hogy a kért adatszolgáltatásnak az alábbi okból nem tudok eleget tenni.:
– a  jármű ...................... év.................... hónap ................ napjától nincs a  tulajdonomban,/használatomban vagy 
a  szervezet tulajdonában, használatában (Melléklem az  adásvételi szerződés/kölcsönadási szerződés másolatát, 
illetve kölcsönvevő személy adatait) **
– a járművet ........... év .................hónap ....... napján eltulajdonították, ismeretlen tettes ellen feljelentést tettem *
– egyéb ok *:

Kelt, ....................................................., 20... év ................................................... hó .................... napján.

  ............................................................................... 
  (aláírás, cégszerű aláírás)

A *-gal jelölt helyen a megfelelő rész kitöltendő.”
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Az emberi erőforrások minisztere 40/2013. (VI. 7.) EMMI rendelete
a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának  
2013. évi szabályairól

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77.  § (2)  bekezdés i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 13. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
100. § (3) bekezdés u) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § p)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3.  melléklet 12.  pontjában 
meghatározott keretösszegből a  települési önkormányzat által fenntartott muzeális intézmények szakmai 
támogatására (a továbbiakban: támogatás) fordítható összeg 300 millió forint.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti összegből
a) 240 millió forint múzeum,
b) 60 millió forint közérdekű muzeális gyűjtemény és közérdekű muzeális kiállítóhely
szakmai támogatására fordítható.

 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatás muzeális intézményenként nem haladhatja meg a 3 millió forintot.
 (4) A  támogatás utólagos elszámolás melletti, előfinanszírozott, egy összegben folyósított, nem visszatérítendő 

támogatás.
 (5) E  rendelet alapján kizárólag az  Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú, a  kultúráért felelős miniszter 

(a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének fejezeti kezelésű előirányzataiból 
és a  Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában hozott határozatával összhangban nyújtható 
támogatás.

2. § (1) A  települési önkormányzat gondoskodik arról, hogy a  támogatás az  e  rendeletben előírt célra kerüljön 
felhasználásra, valamint arról, hogy a  támogatáshoz az  a  muzeális intézmény, amelyre tekintettel a  települési 
önkormányzat a  támogatást kapja, a  támogatásnak a  települési önkormányzat fizetési számlájára történő 
megérkezésétől számított tíz napon belül hozzáférjen.

 (2) A  települési önkormányzat biztosítja a  támogatás elkülönített kezelését és analitikus nyilvántartását annak 
érdekében, hogy annak felhasználása tételesen ellenőrizhető legyen.

 (3) A települési önkormányzat a  támogatás felhasználásáról 2013. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési 
beszámoló keretében és annak rendje szerint számol el. A támogatás 2013. december 31-én kötelezettségvállalással 
terhelt maradványát 2014. június 30-áig lehet felhasználni.

3. § (1) Támogatásban az a települési önkormányzat részesülhet, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában 
működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményt tart fenn.

 (2) A  támogatás feltétele, hogy a  kérelmező a  támogatott fejlesztés keretében létrehozott kapacitásokat, 
szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését követő legalább 5 évig fenntartsa.

 (3) Az  1.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti támogatás csak olyan fejlesztéshez adható, amely esetén a  teljes fejlesztési 
költség legalább 10%-át a települési önkormányzat saját forrásként biztosítja.

 (4) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 
76. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakon túl nem nyújtható támogatás olyan települési önkormányzat részére,
a) amely adósságrendezési eljárás alatt áll;
b) amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, 

az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az  Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások 
kivételével; vagy

c) amely a  4.  §-ban meghatározott és az  általa vállalt feladatokra költségvetési támogatásban részesült 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott regionális operatív programok finanszírozása keretében.
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4. § (1) Az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatás állandó kiállítás előkészítésére, létrehozására, teljes körű felújítására 
vagy korszerűsítésére – különös tekintettel a közönség számára eddig nem hozzáférhető műtárgyak bemutatására – 
használható fel.

 (2) Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatás
a) a muzeális intézményben őrzött tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatására, így különösen állandó 

kiállítások megvalósítására és felújítására,
b) a muzeális intézmény helyi identitást, közösséget erősítő szerepének növelésére, vagy
c) infrastrukturális fejlesztésekre
használható fel.

5. § (1) A  támogatási igényt a  kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben 2013. július 1-jéig történő rögzítéssel, 
valamint papír alapon, az  onnan kinyomtatott és cégszerűen aláírt, 1.  melléklet szerinti adatlapon, postai úton 
2013.  július 2-áig a  (2)–(5)  bekezdésekben előírt mellékletekkel együttesen lehet benyújtani a  miniszterhez 
a  kincstár – igénylő székhelye szerint – illetékes területi szerve (a  továbbiakban: Igazgatóság) útján. Az  igénylést 
támogatási célonként egy eredeti és egy, a  települési önkormányzat által hitelesített másolati példányban papír 
alapon, valamint egy példányban CD vagy DVD lemezen kell benyújtani. A  benyújtási határidő elmulasztása 
jogvesztő, a kizárólag postai úton benyújtott kérelem érvénytelen.

 (2) Az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatási igényhez csatolni kell:
a) a tervezett fejlesztés várható eredményeit, a  közösségi, közművelődési és gazdasági hatásokat bemutató 

hatástanulmányt, marketingtervet, közönséghasznosítási és kommunikációs tervet, figyelemmel 
az 1. melléklet szerinti adatlapon 2015. december 31-éig betervezett mutatók elérésére;

b) a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést a  saját forrás feltüntetésével, valamint 
a pénzügyi ütemezést;

c) a kiállítás szakmai forgatókönyvét;
d) a kiállítás látványtervét;
e) a kiállítást a látogatók számára tudományos-ismeretterjesztő formában bemutató kiállításvezető kéziratát;
f ) a kiállítás múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetének tartalmi és módszertani összefoglaló vázlatát legalább 

3 oldal terjedelemben; valamint
g) műemlék épület esetén az örökségvédelmi hatóság engedélyét, ha a munkálatok jellege alapján jogszabály 

ezt előírja, és ahhoz nem kell az  építésügyi hatóság vagy más hatóság – örökségvédelmi szakhatóság 
hozzájárulásával kiadott – engedélye.

 (3) Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatási igényhez csatolni kell:
a) a tervezett fejlesztés leírását, várható eredményeit, a  közösségi, közművelődési céljait bemutató 

tervet, közönséghasznosítási és kommunikációs tervet, figyelemmel az  1.  melléklet szerinti adatlapon 
2015. december 31-éig betervezett mutatók elérésére;

b) a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést;
c) a kiállítás szakmai forgatókönyvét, amennyiben az a benyújtott támogatási igényben megjelölt célfeladatra 

tekintettel indokolt;
d) a kiállítás múzeumpedagógiai hasznosításának tervét, amennyiben az  a  benyújtott támogatási igényben 

megjelölt célfeladatra tekintettel indokolt;
e) műemlék épület esetén az örökségvédelmi hatóság engedélyét, ha a munkálatok jellege alapján jogszabály 

ezt előírja, és ahhoz nem kell az  építésügyi hatóság vagy más hatóság – örökségvédelmi szakhatóság 
hozzájárulásával kiadott – engedélye; valamint

f ) a Magyarországi Tájházak Szövetsége támogató véleményét a  tervezett fejlesztésre vonatkozóan, 
amennyiben a fejleszteni kívánt muzeális intézmény tagja a Magyarországi Tájházak Szövetségének.

 (4) A  támogatási igényhez az  Ávr. 72.  § (2)  bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell továbbá a  települési 
önkormányzat írásbeli nyilatkozatát
a) arról, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt, és hogy rendelkezik-e lejárt esedékességű, meg nem 

fizetett köztartozással és
b) arról, hogy a  4.  §-ban meghatározott és az  általa vállalt feladatokra nem részesült költségvetési 

támogatásban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott regionális operatív programok 
finanszírozása keretében.

 (5) A nyilatkozatokat egy okiratba foglalva szükséges az (1) bekezdés szerinti példányszámban a támogatási igényhez 
csatolni.
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 (6) Az  Igazgatóság a  nem megfelelő, hiányos kérelem hiánypótlására legfeljebb 8 napos határidőt tűzhet ki. 
Az  Igazgatóság a vizsgálat lezárását követően a  formailag megfelelő támogatási kérelmet a mellékletekkel együtt 
egy eredeti példányban és egy CD vagy DVD lemezen legkésőbb 2013. július 19-éig megküldi a miniszternek.

6. § (1) A támogatási igény értékelését a miniszter által felkért bizottság végzi el.
 (2) A bizottság az értékelés kialakítása során az 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti szakmai mellékleteket, így különösen 

a  forgatókönyvet, a  látványtervet és a  költségvetést mérlegeli, és észrevételeiről a  2.  mellékletben meghatározott 
tartalommal értékelőlapot készít.

 (3) Az értékelés kialakítása során elsőbbséget élvez a 2011. és 2012. évben előkészítésre vagy kiállítás megvalósításának 
első ütemére támogatásban részesült települési önkormányzat megvalósításra benyújtott vagy második ütemre 
vonatkozó kérelme, valamint a Magyarországi Tájházak Szövetsége ajánlásával rendelkező igénylő.

 (4) A  támogatásról a  miniszter az  értékelőlap alapján 2013. szeptember 13-áig dönt, és döntését legkésőbb 
2013. szeptember 20-áig az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

7. § (1) A miniszter a támogatási szerződést a kedvezményezettel legkésőbb 2013. október 18-áig köti meg.
 (2) A miniszter a támogatási szerződés egy eredeti példányát, valamint a kedvezményezett nevét, KSH azonosítóját és 

a  jóváhagyott támogatási összeget tartalmazó összesítő jegyzéket legkésőbb 2013. október 25-éig utalványozás 
céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.

 (3) A  kincstár a  támogatást a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján legkésőbb 
2013. november 19-éig utalja át a kedvezményezett fizetési számlájára.

8. §  A kedvezményezett a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül benyújtja a miniszterhez
a) a kiállítás műtárgyvédelmi szakvéleményét;
b) a muzeális intézmény biztonságvédelmi helyzetének leírását a  kiállítóterekre és raktárakra vonatkozóan; 

valamint
c) építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek esetén a jogerős építési engedélyt és a hozzá 

tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációt.

9. §  A  miniszter a  szakmai megvalósulást folyamatosan ellenőrizheti, és vizsgálhatja a  támogatás e  rendeletben és 
a támogatási szerződésben meghatározott célra történő felhasználását.

10. §  A  támogatásnak a  muzeális intézmény által levont vagy áthárított adóval érintett része tekintetében 
a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

11. §  A települési önkormányzat, ha a támogatási szerződéstől való elállásra vagy annak felmondására okot adó bármely 
körülmény bekövetkezik, a  támogatott tevékenység összköltsége a  tervezetthez képest csökken, a  muzeális 
intézmény adólevonási jogosultságában, a  saját vagy a  muzeális intézmény adataiban, vagy a  támogatás egyéb 
– az e rendeletben vagy a támogatási szerződésben meghatározott – feltételeinek teljesítésére vonatkozó változás 
következik be, a tudomására jutástól számított 8 napon belül azt írásban a miniszternek bejelenti.

12. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, és 2014. december 31-én hatályát veszti.

13. § (1) A  helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) 
NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § A  könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összege a  Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3.  melléklete 12.  pontjában meghatározott keretösszegből 
240–240 millió forint.”

 (2) Az R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a szakmai megvalósulást folyamatosan ellenőrizheti és 
vizsgálhatja a támogatás e rendeletben meghatározott célra történő felhasználását.”

 (3) Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A fővárosi önkormányzat és a megyei könyvtárat fenntartó települési önkormányzat minden év február 20-áig 
értesíti az Intézetet a könyvtára által a tárgyévet megelőző évben állománygyarapításra fordított összegről.”
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 (4) Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az  országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott 
települések esetében
a) a helyi önkormányzat által vállalt önrész háromszorosa képezi az arányossági számítás alapját és
b) az arányossági számításnál nem vehető figyelembe a  tárgyévben a  helyi önkormányzat által vállalt önrész 
összegének 1,5%-át meghaladó saját forrás.”

 (5) Az R.
a) 9. § (1) bekezdésében a „Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus részére (a továbbiakban: 

Művelődési Intézet)” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet 
(a továbbiakban: NKKI) részére” szöveg,

b) 9. § (2) bekezdésében az „A Művelődési Intézet” szövegrész helyébe az „Az NKKI” szöveg,
c) 12. §-ában az „N 357/2007. számú” szövegrész helyébe az „SA.34770 (2012/N-2). számú” szöveg
lép.

 (6) Hatályát veszti az R. 5. § (5) bekezdése.

14. §  A  települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes 
szabályairól szóló 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet. 4.  mellékletében a  „(K1*0,6+K2+K3*1,2)” szövegrész helyébe 
a „(K1*0,8+K2+K3*1,2)” szöveg lép.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 40/2013. (VI. 7.) EMMI rendelethez

Kérelem muzeális intézmény szakmai támogatása iránt

A települési önkormányzat megnevezése, címe:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
A települési önkormányzat pénzforgalmi jelzőszáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
A települési önkormányzat KSH kódja vagy törzsszáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
A támogatás jogcíme (kiválasztandó):

 1. § (2) bekezdés a) pont 1. § (2) bekezdés b) pont

.....................................................................................................                           .....................................................................................................
A muzeális intézmény megnevezése   A fejlesztés teljes költsége (ezer forintban)

.....................................................................................................                          .....................................................................................................
A muzeális intézmény székhelye                     A fejlesztési költség 10%-át kitevő saját forrás 
                        mértéke (ezer forintban) [csak az 1. § (2) bekezdés 
                        a) pontja szerinti támogatási igény esetén]

.....................................................................................................                           .....................................................................................................
A fejlesztés helyszíne     Egyéb külső forrás (ezer forintban)

.....................................................................................................                           .....................................................................................................
A célfeladat megnevezése    Kérelmezett támogatás (ezer forintban)
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.....................................................................................................                           .....................................................................................................
2015. december 31-éig elérni kívánt látogatószám  A honlap tervezett látogatottsága 
       2015. december 31-éig [csak az 1. § (2) bekezdés 
       a) pontja szerinti támogatási igény esetén]

Dátum: .....................................................................
P. H.

 ..................................................................................................... ..................................................................................................... 
 jegyző polgármester

2. melléklet a 40/2013. (VI. 7.) EMMI rendelethez

Az értékelőlap tartalmi elemei

 A) Az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatási igény esetén
1. A támogatási kérelem alapadatai:

1.1. Települési önkormányzat megnevezése
1.2. A fejlesztés megvalósításának helye
1.3. A fejlesztés célja
1.4. Teljes költség
1.5. Saját forrás
1.6. Igényelt támogatás
1.7. A fejlesztés megvalósításának várható időpontja

2. A támogatási kérelem értékelése:
2.1. A támogatási rendelet formai követelményeinek teljesítése (mellékletek)
2.2. A tervezett fejlesztés indokoltsága és fenntarthatósága (különös tekintettel a látogatottság 

fenntarthatóságára)
2.3. A költségvetés megalapozottsága
2.4. A kiállítási forgatókönyv szakmai véleményezése
2.5. A kiállítás megjelenése, a látványterv értékelése
2.6. A látogató- és családbarát szemlélet érvényesítése
2.7. A marketingterv célkitűzéseinek és eszközeinek értékelése (különös tekintettel a látogatottsági 

mutatók emelésére)
2.8. A múzeumpedagógiai terv célkitűzéseinek és eszközeinek értékelése
2.9. A kiállításvezető és a múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet értékelése

 B) Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatási igény esetén
1. A támogatási kérelem alapadatai:

1.1. Települési önkormányzat megnevezése
1.2. A fejlesztés megvalósításának helye
1.3. A fejlesztés célja
1.4. Igényelt támogatás
1.5. A fejlesztés megvalósításának várható időpontja

2. A támogatási kérelem értékelése:
2.1. A támogatási rendelet formai követelményeinek teljesítése (mellékletek)
2.2. A tervezett fejlesztés indokoltsága és fenntarthatósága (különös tekintettel a látogatottság 

fenntarthatóságára)
2.3. A költségvetés megalapozottsága
2.4. A szakmai mellékletek értékelése



54370 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 91. szám 

A vidékfejlesztési miniszter 47/2013. (VI. 7.) VM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési  
és egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,
az 1. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés b) és d) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és a (4) bekezdésében,
a 9. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) és b)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  következőket 
rendelem el:

1. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

1. §  A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § E rendeletnek az egyes közösségi és hazai forrásokból finanszírozott agrártámogatási jogcímekre vonatkozó 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2013. (IV. 26.) VM rendelettel [a továbbiakban: 27/2013. (IV. 26.) 
VM rendelet] megállapított 3. § (5) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 6. § (2) bekezdését, és 8. §-át a 27/2013. (IV. 26.) 
VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

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

2. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és 
II.  intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
139/2008. (X. 22.) FVM [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] 2.  § a)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„a) ÚMVP Képző Szervezet: az  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) által e  rendelet 
alapján támogatott képzéseket megvalósító szervezet;”

 (2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az  1. számú mellékletben felsorolt 
képzéseken való részvételhez. A  támogatott képzések szervezése az  FVM által előírt képzési programoknak 
megfelelően az alábbi célterületeken történhet:
a) a  gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása mezőgazdasági termelők 
és erdőgazdálkodók részére az  1. és 6. számú mellékletben felsorolt szakképesítést nem adó és Országos Képzési 
Jegyzék (OKJ) szerinti, valamint hatósági képzések keretében (a továbbiakban: 1. célterület);
b) az  alábbi ÚMVP intézkedések keretében előírt, a  6. számú mellékletben felsorolt kötelező képzések 
(a továbbiakban: 2. célterület):
ba) 5.3.1.2.1. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a gépvásárlási támogatást);
bb) 5.3.1.1.2. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;
bc) 5.3.1.4.1. A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása;
bd) 5.3.1.2.3. Mezőgazdasági termékek értéknövelése;
be) 5.3.2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések;
bf ) 5.3.2.2.5. Erdő-környezetvédelmi kifizetések;
bg) 5.3.2.1.3. Natura 2000 kifizetések.
(2) E  rendelet alkalmazásában elszámolható kiadásnak minősül a  NAKVI által jóváhagyott projektterven alapuló 
felnőttképzési szerződésben szereplő képzés részvételi díja, amely tartalmazza a  felnőttképzési szerződés 
szerinti – előzetesen megszerzett tudás beszámításával meghatározott – óraszámú elméleti és gyakorlati oktatás, 
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a  számonkérés vagy szakmai vizsga, a  képzés előkészítési, szervezési és adminisztrációs költségeit, valamint 
szakképesítést nem adó képzések esetében egy nyomtatott – legalább 5 gépelt oldal terjedelmű – oktatási segédlet 
költségét. Nem nyújtható támogatás a  képzésen részt vevő ügyfél étkezési költségeinek, szállásköltségeinek, és 
a képzés helyszínére való oda- és visszautazása költségeinek térítéséhez, tankönyvek vásárlásához, továbbá a pótló-, 
illetve javítóvizsga díjához.”

 (3) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet „A támogatás igénybevételének feltételei az 1. célterület esetében” alcíme helyébe 
a következő alcím lép:
„A támogatás igénybevételének a feltételei”

 (4) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő, az erdőgazdálkodó, továbbá a 3. § (1) bekezdés 
b)  pontjában meghatározott intézkedésekhez kapcsolódóan az  egyesített támogatási és kifizetési kérelem 
benyújtására nyitva álló időszak első napján a támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási 
határozattal – a 3. § (1) bekezdés bg) alpontjában meghatározott intézkedés esetén a kifizetési kérelmet jóváhagyó 
vagy részben jóváhagyó határozattal – rendelkező személy (a továbbiakban együtt: ügyfél), aki
a) a képzési díjat az ÚMVP Képző Szervezet részére – annak számlája alapján – kifizette, és
b) saját maga, vagy egyéni vállalkozó ügyfél esetén az  általa képzésre kijelölt alkalmazottja, valamint nem 
természetes személy ügyfél esetén az  általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető tisztségviselője, tagja, családi 
gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazottja útján
ba) az ÚMVP Képző Szervezettel kötött felnőttképzési szerződésben foglalt képzés keretében tartott, a képzésben 
előírt követelményekkel megegyező tartalmú előzetes tanulmányok beszámításával csökkentett elméleti óráknak és 
gyakorlati óráknak külön-külön legalább a 80%-án igazoltan részt vett, és
bb) a képzési programban meghatározott beszámolási vagy vizsgakötelezettségének eredményesen eleget tett.”

 (5) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az  egy naptári évben, egy ügyfél által benyújtott kérelmek alapján megállapítható támogatás összege 
az 1. célterületre vonatkozóan legfeljebb 275 000 forint.
(2) Nem támogatható az a támogatási és kifizetési kérelem, amely esetén a támogatás nem éri el a 10 000 forintot.
(3) Az  igénybe vehető támogatás szempontjából, egyes képzésekre a  képzésekben részt vevő személyenként 
elszámolható kiadások felső határértékét a 4. számú melléklet tartalmazza. Az ÚMVP Képző Szervezet által az ügyfél 
részére kiszámlázott képzési díj e  rendeletben megállapított elszámolható kiadás felső határértékét meghaladó 
részére támogatás nem nyújtható.
(4) Csak a  6.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerint, az  ÚMVP Képző Szervezet által biztosított gyakorlati képzésre 
számolható el kiadás.
(5) A támogatás mértéke az elszámolható kiadás 100%-a.”

 (6) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet „A képzést szolgáltató szervezetek az  1. célterület esetében” alcíme helyébe 
a következő alcím lép:
„A képzést szolgáltató szervezetek”

 (7) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  egy képzésre megkötött felnőttképzési szerződéseknek a  támogatás megállapításához szükséges adatait 
a NAKVI jelenti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) felé a képzés kezdési időpontját 
követő első támogatási és kifizetési kérelem benyújtási időszakot megelőzően.”

 (8) A  139/2008. (X. 22.) FVM rendelet „Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása az  1. célterület 
esetében” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása”

 (9) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása során:]
„b) írott formában, postai úton az  egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtásával azonos benyújtási 
időszakban az  elektronikus benyújtást teljesítő ÚMVP Képző Szervezetnek be kell nyújtania az  ügyfél székhelye/
lakhelye szerint illetékes MVH-kirendeltséghez az ÚMVP Képző Szervezet által kiállított, az ügyfél által pénzügyileg 
rendezett bizonylatok ügyfél példányának másolatát, valamint a  pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatát, 
melyeken az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „eredetivel megegyező másolat”, és azt alá kell írnia;”
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 (10) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[ Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása során:]
„e) amennyiben a  képzésen az  ügyfél meghatalmazottja vesz részt, csatolni kell az  arról szóló igazolást, hogy 
legkésőbb a felnőttképzési szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően a képzésen résztvevő és az ügyfél 
között a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony fennáll.”

 (11) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  egyesített támogatási és kifizetési kérelmet a  3.  melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani. 
Az  egyesített támogatási és kifizetési kérelem elektronikus űrlapját az  MVH rendszeresíti, és azt közzé kell tenni 
az MVH honlapján.”

 (12) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (13) Hatályát veszti a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

a) 2. § i) pontja,
b) 4/A. §-a és az azt megelőző alcíme,
c) 6/A.§-a és az azt megelőző alcíme,
d) 7/A. §-a és azt megelőző alcíme,
e) 9/A. §-a
f ) 10/D. §-a
g) 7. számú melléklete.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság  
és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér 
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló  
112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a  vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 112/2009. (VIII. 29.) 
FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„q) IKSZT szolgáltatás-tervezési és beszámolási felület: a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési 
Intézet (a továbbiakban: NAKVI) által üzemeltetett, az  IKSZT címbirtokos szervezet IKSZT szolgáltatási- és 
programtervének elkészítésére, feltöltésére, ellenőrzésére alkalmas online felület, amely egyben elsődleges 
kommunikációs csatorna az IH, a NAKVI és az IKSZT címbirtokosok között;”

 (2) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 8. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az ügyfél az üzemeltetési kötelezettség teljes időszakára vonatkozóan köteles:]
„a) minden naptári félévre vonatkozóan a  7.  § (2)  bekezdés, illetve a  7.  § (7)–(13)  bekezdés, valamint 
az  (1) bekezdésnek, illetve a  (2) bekezdés d)–l) pontjának megfelelő naptári félévre vonatkozó IKSZT szolgáltatási- 
és programtervet (a továbbiakban: programterv) készíteni. Az  első programterv elkészítése és a  NAKVI részére 
jóváhagyás céljából történő megküldése az  üzemeltetési kötelezettség megkezdésétől számított 30 napon 
belül esedékes, időtartama a  naptári félév végéig érvényes, a  továbbiakban az  első naptári félévre vonatkozó 
programtervet a tárgyévet megelőző év november 30., a második naptári félévre vonatkozó programtervet tárgyév 
május 31. napjáig az  IKSZT szolgáltatás-tervezési és beszámolási felületen elkészítve a  NAKVI részére jóváhagyás 
céljából megküldeni, amely programterv az alábbiakat tartalmazza:
aa) a  7.  § (2)  bekezdésének és az  (1)  bekezdésnek megfelelő, tervezett közösségfejlesztő és közösségi programok 
(a továbbiakban: közösségi programok) megnevezését,
ab) az egyes közösségi programok 7. § (2) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás- és programtípusba való 
besorolását, ahol minden egyes program csak egy szolgáltatás- és programtípusba sorolható be,
ac) közösségi programok tervezett időpontját év, hónap, nap formátumban, a  résztvevők tervezett számát, 
a célcsoport megnevezését és a program céljának rövid leírását,
ad) a  közösségi programok megvalósítása során a  programtervtől való eltérés esetén figyelemmel lenni a  7.  § és 
a (2) bekezdés szerinti követelményekre;”
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 (3) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 11/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ügyfél köteles szakmai beszámolót benyújtani a  NAKVI részére, a  8.  § (8)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott programterv adott időszakra vonatkozó megvalósításáról. A  szakmai beszámolók 2013-ban, 
valamint azt követően évente
a) január 5-éig,
b) április 5-éig,
c) július 5-éig, valamint
d) október 5-éig
nyújthatók be.”

 (4) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 11/B. §-a a következő (4a) és a (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  szakmai beszámolók elkészítésére és benyújtására nyitva álló, az  (1)  bekezdésben foglalt időszakokat 
követően a  teljesítésigazolások (4)  bekezdés szerinti kiállítása során a  szakmai beszámoló teljesítettnek 
tekintendő, amennyiben a  NAKVI a  teljesítést 80% vagy azt meghaladónak értékeli a  7.  § (2)  bekezdésben és 
a  8.  § (1)  bekezdésében foglaltak tekintetében. A  80% alatti teljesítés esetén a  teljesítésigazolás nem teljesített 
megjegyzéssel és indokolással kerül kiállításra. Ezzel egyidejűleg a 12. § (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. 
A teljesítésigazolást minden esetben a (4) bekezdésnek megfelelően kell megküldeni.
(4b) Az ügyfélre vonatkozó szakmai beszámoló százalékban kifejezett teljesítésének értékét a 7. § (2) bekezdésben 
és a  8.  § (1)  bekezdésben meghatározott szolgáltatások szerinti közösségi programok összesített darabszáma, 
valamint a közösségi programok teljesítésének az összesített darabszámhoz viszonyított aránya határozza meg;”

 (5) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 11/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a  (4)  bekezdésben meghatározott ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a  szakmai 
beszámolókhoz kapcsolódóan jogkövetkezményt kell alkalmazni, akkor valamennyi szakmai beszámolási időszak 
alkalmával a 12. § (1) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.”

 (6) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az ügyfél a 7. és 8. § szerinti kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, továbbá pótolható mulasztás 
esetén a  kötelezettségét   felszólításra sem teljesíti, akkor kötelezettségszegés esetén a  kötelezettségszegés 
megállapításáig kifizetett, a  beruházási és – amennyiben IKSZT működtetésre vonatkozóan is támogatással 
rendelkezik – a  működési támogatás időarányos része 3%-ának megfelelő támogatás jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásnak minősül.”

 (7) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § E  rendeletnek az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési és 
egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (VI. 7.) VM rendelettel [a továbbiakban: módosító 
rendelet] megállapított 2.  § (1)  bekezdés q)  pontját, 8.  § (8)  bekezdés a)  pontját, 11/B.  § (1)  bekezdését, 11/B.  § 
(4a) és (4b)  bekezdését, 11/B.  § (5)  bekezdését, és 12.  § (1)  bekezdését a  módosító rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

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

4. §  Hatályát veszti az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  védett őshonos és a  veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdése.

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

5. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében 
a  védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 17/2012. (II. 29.) 
VM rendelet] 1. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
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[E rendelet alkalmazásában]
„p) elismert tenyésztőszervezet: a  tenyésztők által létrehozott olyan társadalmi szervezet, amelyet a  tenyésztési 
hatóság a  tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet szerint 
tenyésztőszervezetként elismer.”

 (2) A 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 13. §-a a következő (9)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a  tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogramban a  8.  § h)  pontjában foglaltak megvalósítására elismert 
tenyésztőszervezetek szövetsége nyújtotta be a  támogatási kérelmet, akkor az  a  (10)  bekezdésben szereplő 
feltételeknek eleget tevő tagjai számának és a  2.  melléklet 4. táblázatának B:5 mezőjében szereplő összeg 
szorzatának megfelelő mértékű támogatásra jogosult.
(10) A (9) bekezdésben szereplő számítási módban az az elismert tenyésztőszervezet vehető figyelembe, amely
a) tagja az adott szövetségnek,
b) a 8. § h) pontjában foglaltak megvalósítására önállóan nem nyújtott be támogatási kérelmet, és
c) az 1. mellékletben szereplő állatfajtát tenyészt.”

 (3) Hatályát veszti a 17/2012. (II. 29.) VM rendelet
a) 19. § (2) bekezdés c) pontja,
b) 29. §-a.

 (4) A 17/2012. (II. 29) VM rendelet a következő 31. §-sal egészül ki:
„31.  § E  rendeletnek az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési és 
egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet [a továbbiakban: 47/2013. (VI. 7.) 
VM rendelet] által megállapított 1.  § (1)  bekezdés p)  pontját és 13.  § (9)–(10)  bekezdését a  47/2013. (VI. 7.) 
VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

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

6. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a  2012. évben 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2013. (IV. 30.) VM rendelettel 
[a továbbiakban: 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet] megállapított 4.  § (4)  bekezdését a  28/2013. (IV. 30.) VM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre  
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások  
részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

7. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 
[a továbbiakban: 102/2012. (X. 1.) VM rendelet] 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A támogatás alapján megítélhető összeg az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de 
minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben 
(a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) foglaltaknak megfelelően az 1998/2006/EK bizottsági rendelet:
a) hatálya alá tartozó tevékenységek esetén ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja 
meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget;
b) hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetében nem haladhatja meg az  (1)  bekezdés feltételei szerint 
meghatározott összeget;
c) értelmében a  de minimis hatálya alá tartozó szervezetek esetében mezőgazdasági célú csekély összegű (de 
minimis) támogatásnak minősül.”

 (2) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogatási kérelmet postai úton 2013. június 10. és július 10. között lehet benyújtani a  Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, és az  MVH honlapján közzétett, 
a  (2)  bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi 
XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött 
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delegálási szerződés szerint – a  beruházás helye szerint illetékes, a  8.  mellékletben meghatározott Nagykunság 
Vidékfejlesztési Egyesület és a  Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület – LEADER HACS munkaszervezeti 
irodájához.”

 (3) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben szereplő LEADER HACS-okra vonatkozólag a  8.  melléklet az  irányadó a  3.  § 
(12) bekezdésében, az 5. § (4)–(6) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdés e) pontjában, és a 7. § (1)–(2) bekezdésében 
meghatározott 1. és 7. melléklet helyett.”

 (4) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § E  rendeletnek az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési 
és egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (VI. 7.) VM rendelettel [a továbbiakban: módosító 
rendelet] megállapított 3. § (1a) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

 (5) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet a 2. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez  
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások  
részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása

8. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 
[a továbbiakban: 103/2012. (X. 1.) VM rendelet] 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A támogatás alapján megítélhető összeg az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de 
minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben 
(a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) foglaltaknak megfelelően az 1998/2006/EK bizottsági rendelet:
a) hatálya alá tartozó tevékenységek esetén ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja 
meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget;
b) hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetében nem haladhatja meg az  (1)  bekezdés feltételei szerint 
meghatározott összeget;
c) értelmében a  de minimis hatálya alá tartozó szervezetek esetében mezőgazdasági célú csekély összegű 
(de minimis) támogatásnak minősül.”

 (2) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogatási kérelmet postai úton 2013. június 10. és július 10. között lehet benyújtani a  Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, és az  MVH honlapján közzétett, 
a  (2)  bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi 
XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött 
delegálási szerződés szerint – a  beruházás helye szerint illetékes, a  8.  mellékletben meghatározott Nagykunság 
Vidékfejlesztési Egyesület és a  Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület – LEADER HACS munkaszervezeti 
irodájához.”

 (3) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben szereplő LEADER HACS-okra vonatkozólag a  8.  melléklet az  irányadó a  3.  § 
(11) bekezdésében; az 5. § (4)–(6) bekezdésében; a 6. § (1) bekezdés e) pontjában, és a 7. § (1)–(2) bekezdésében 
meghatározott 1. és 7. melléklet helyett.”

 (4) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § E  rendeletnek az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési 
és egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (VI. 7.) VM rendelettel [a továbbiakban: módosító 
rendelet] megállapított 3. § (1a) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

 (5) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet a 3. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
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9. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, 
valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével 
kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet módosítása

9. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint 
a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes 
eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet 15. alcíme a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A.  § E  rendeletnek az  egyes iskolai ellátást, valamint a  zöldség-gyümölcs ágazat támogatási jogcímeit 
szabályozó rendeletek módosításáról szóló 31/2013. (V. 2.) VM rendelettel [a továbbiakban: 31/2013. (V. 2.) VM 
rendelet] megállapított 1. § 9. pont d) alpontját a 31/2013. (V. 2.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben és eljárásokban is alkalmazni kell.”

10. Záró rendelkezés

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelethez
„3. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez

Jelenléti ív
(naponként a  képzés megkezdése előtt kitöltendő; kivéve: az  oktatást végzők neve, aláírása rovatokat az  oktató 
aznapi első tanítási órája előtt kell kitölteni)

A képzést szervező ÚMVP Képző Szervezet neve:
A képzés megnevezése: 
A képzés sorszáma a képzési projektben: 
A képzés helye, időpontja: …………………., ……. év ……… hó ……… nap 

Az oktatást végzők:

....... órától ........... óráig Oktató neve Oktató aláírása

A képzésen részt vevők:

Ügyfél neve Ügyfél reg. száma Részt vevő személy neve Részt vevő személy aláírása

(Szükség esetén a sorok száma növelhető.)”
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2. melléklet a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelethez
„8. melléklet a 102/2012. (X. 1.) VM rendelethez

8.1. Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület

Értékelési szempontok

  A B C

1. célterület

2
 Értékelési szempont 

megnevezése
 Értékelés módja

 Értékeléshez rendelhető 
pontszám

3  Szakmai**  

4 

 1. Legalább 2 egymással 
kapcsolatban álló, külön 
helyrajzi számmal rendelkező 
épületek, építmények 
felújítására irányul a fejlesztés:

 Térképrészlet másolat 5 pont

5  = Igen  5 pont

6         = Nem  3 pont

7       

 2. A fejlesztés a helyi vagy 
országos védelem alatt álló 
épületek, építmények közvetlen 
környezetében (200 méter) 
álló épületek, építmények 
felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, amelyben 
meg kell jelölni a helyi vagy 
országos védelem alatt álló, 
építményeket;

5 pont

8         = Igen  5 pont

9         = Nem  3 pont

10   

 3. Oktatási, kulturális és szociális 
létesítmények közvetlen 
közelében (200 méteren belül) 
valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, amelyben 
meg kell jelölni, megnevezéssel 
együtt az oktatási, kulturális és 
szociális létesítményt

5 pont

11     = Igen  5 pont

12     = Nem  3 pont

13   
 4. Beruházásnak helyt adó 
település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási 
időszakának 1. napján a KSH 
honlapján utolsóként közzétett 
Helyiségnévtárban szereplő 
adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik)

5 pont

14     = 2500 fő feletti   5 pont

15     = 1000–2500 fő közötti   3 pont
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16     = 1000 fő alatti   1 pont

17   
 5. A fejlesztéssel érintett 
épület, építmény külső és belső 
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezői 
műszaki leírás

5 pont

18   

A támogatásból megvalósított 
fejlesztés során válik 
a mozgáskorlátozottak 
részére az épület, építmény 
akadálymentesen 
megközelíthetővé és 
az épületen, építményen belüli 
akadálymentes közlekedés 
biztosított lesz

 5 pont

19   

A támogatásból 
megvalósított fejlesztés 
során a mozgáskorlátozottak 
részére az épület, építmény 
akadálymentesen 
megközelíthetővé válik vagy 
az épületen, építményen belüli 
akadálymentes közlekedés 
biztosított lesz

 3 pont

20   

A támogatásból megvalósított 
fejlesztés már akadálymentesen 
megközelíthető vagy 
akadálymentesített épületben, 
építményben valósul meg

  1 pont

21   
Nem történik és nincs is 
akadálymentesítés a fejlesztés 
területén

 0 pont

22   

6. A felújítandó épület, építmény 
kulturális vagy közösségi 
funkcióval bír és rendszeresen 
látogatható (legalább heti  
2 napon) vagy azzá válik

Főlapon tett nyilatkozat
Csak egyik szempontra adható 

pont (max. 10 pont)

23     
A kérelem benyújtásakor nem, 
de a fejlesztés hatására ilyenné 
válik

  10 pont

24     
Igen, már fejlesztés előtt is 
teljesül

  7 pont

25      Nem   0 pont
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26     

7. A felújítandó épület, 
építmény népi építészeti 
értékekkel bír, a felújítás annak 
megőrzésére, vagy létrehozására 
irányul (A népi építészeti 
értékek a település térképi 
szerkezetében értelmezhető, 
a vidéki életformához 
igazodó funkciókat és 
kultúrát visszatükröző, 
vagy kortárs jelenkori falusi 
hagyománytisztelő építészeti 
elemek)

Névjegyzékben szereplő építész 
igazolása

10 pont

27      Igen   10 pont

28      Nem   0 pont

29        Összesen: 45 pont

30    2. célterület

31   
 Értékelési szempont 

megnevezése
 Értékelés módja

 Értékeléshez rendelhető 
pontszám

32      Szakmai  

33   
 1. Zöldfelület növelése 
a támogatott fejlesztés során, ha 
a növekmény az eredeti terület

Névjegyzékben szereplő 
tervező számításokat tartalmazó 
műszaki leírással alátámasztott, 
az OTÉK szerinti zöldfelület 
növekményről szóló nyilatkozata 
alapján

10 pont

34     = több mint 50%-a  10 pont

35     = 40,01%–50%-a  8 pont

36     = 30,01%–40%-a  6 pont

37     = 20,01%–30%-a  4 pont

38     = 10,01%–20%-a  2 pont

39     = kevesebb mint 10%  0 pont

40   

 2. Az ügyfél a fejlesztés 
megvalósítási helyén 
használati vagy látvány térelem 
elhelyezését tervezi:

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján,

(max. 10 pont)

41   
 = 5 vagy több mint 5 különböző 
típusú térelem elhelyezése

 10 pont

42   
 = 3 vagy 4 különböző típusú 
térelem elhelyezése

 5 pont

43   
 = 3-nál kevesebb különböző 
típusú térelem elhelyezése

 3 pont

44     = Nem helyez el térelemet  0 pont
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45   

 3. A beruházás a helyi vagy 
országos védelem alatt álló 
épületek, építmények közvetlen 
környezetének (200 méteren 
belül) felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, melyben 
meg kell jelölni a helyi vagy 
országos védelem alatt álló 
épületet, építményt

5 pont

46     = Igen  5 pont

47     = Nem  3 pont

48   

 4. Oktatási, kulturális és szociális 
létesítmények közvetlen 
közelében (200 méteren belül) 
valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, 
melyben kérjük megjelölni, 
megnevezéssel együtt 
az oktatási, kulturális és szociális 
létesítményt

5 pont

49     = Igen  5 pont

50     = Nem  3 pont

51   
 5. Beruházásnak helyt adó 
település lakosságszáma: 

A támogatási kérelem benyújtási 
időszakának 1. napján a KSH 
honlapján utolsóként közzétett 
Helyiségnévtárban szereplő 
adatok alapján (amennyiben 
a fejlesztés több településen 
valósul meg, a legkisebb 
lakosságszámú településre 
vonatkozó pontérték 
számítandó)

5 pont

52     = 2500 fő feletti  5 pont

53     = 1000–2500 fő  3 pont

54     = 1000 fő alatti  1 pont

55   
6. A zöldterület fejlesztés során 
őshonos növények telepítése 
valósul meg

A 153/2009. (XI. 13.) 
FVM rendelet az erdőről, 
az erdő védelméről és 
az erdőgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXVII. törvény 
végrehajtásáról, az ügyfél 
nyilatkozata és a kérelem 
alapján

10 pont

56    Igen   10 pont

57    Nem   0 pont

58        Összesen: 45 pont

59    3. célterület

60   
 Értékelési szempont 

megnevezése
 Értékelés módja

 Értékeléshez rendelhető 
pontszám

61      Szakmai  

62   
 1. A beruházás megvalósulási 
helye:

 Műszaki leírás és fotó, valamint 
előzetes helyszíni szemle alapján

4 pont



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 91. szám 54381

63   

 = A beruházás leromlott 
állapotban lévő épületben, 
építményben, területen, vagy 
használaton kívüli épületben, 
építményben, területen valósul 
meg;

 4 pont

64  
 = A beruházás egyéb területen 
valósul meg

 2 pont

65     2. A beruházás bemutatása:  Tervdokumentáció alapján
Amennyiben a fejlesztés 1-nél 
több alszempontnak megfelel, 
akkor a vonatkozó pontszámok 

összeadódnak (max. 7 pont)

66  
 = közművesített, fedetlen 
elárusítóhelyek kialakítására 
irányul;

 2 pont

67   
 = közművesített, fedett 
elárusító helyek kialakítására 
irányul;

 4 pont

68   
 = üzlethelyiség kialakítására 
irányul.

 1 pont

69   
 3. Az egész évben nyitva tartó 
helyi piac működése:

 Főlapon tett nyilatkozat alapján 6 pont

70   
 = folyamatosan, a hét minden 
napján nyitva tart;

 6 pont

71   
 = hetente 4–6 napon nyitva 
tart;

 4 pont

72   
 = hetente 1–3 napon nyitva 
tart.

 3 pont

73     4. Partnerség 1.:
 Kérelem, együttműködési 
megállapodás alapján

4 pont

74   
 = a beruházás több település 
szakmai és pénzügyi 
összefogásával valósul meg

 4 pont

75   

 = a beruházás több település 
szakmai vagy pénzügyi 
összefogásával valósul meg 
a beruházás településen 
belüli szakmai és/v. pénzügyi 
összefogással valósul meg

 2 pont

76   
 = a beruházás összefogás nélkül 
valósul meg

 1 pont

77    5. Partnerség 2.    
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78   

A fejlesztés a LEADER HACS 
területén élő helyi termelők 
piachoz való jutási igényeinek 
kielégítését szolgálja 

Helyi termelők 
Szándéknyilatkozata

6 pont

79    Nem   0 pont

80    1–10 termelő   3 pont

81    11–20 termelő   4 pont

82    Több mint 20 termelő   6 pont

83   
 6. A beruházásnak helyt adó 
település lakosságszáma: 

 A támogatási kérelem 
benyújtási időszakának  
1. napján a KSH honlapján 
utolsóként közzétett 
Helyiségnévtárban szereplő 
adatok alapján (amennyiben 
a fejlesztés több településen 
valósul meg, a legkisebb 
lakosságszámú településre 
vonatkozó pontérték 
számítandó)

4 pont

84     = 2500 fő feletti  1 pont

85     = 1000–2500 fő  2 pont

86     = 1000 fő alatti  4 pont

87   
 7. A fejlesztéssel érintett épület, 
építmény akadálymentesítése 
megoldott:

Tervezői műszaki leírás 4 pont

88   

 A támogatásból megvalósított 
fejlesztés során válik 
a mozgáskorlátozottak 
részére az épület, építmény 
akadálymentesen 
megközelíthetővé és 
az épületen, építményen belüli 
akadálymentes közlekedés 
biztosított lesz

 4 pont

89   

A támogatásból 
megvalósított fejlesztés 
során a mozgáskorlátozottak 
részére az épület, építmény 
akadálymentesen 
megközelíthetővé válik vagy 
az épületen, építményen belüli 
akadálymentes közlekedés 
biztosított lesz

 3 pont
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90   

 A támogatásból megvalósított 
fejlesztés már akadálymentesen 
megközelíthető vagy 
akadálymentesített épületben, 
építményben valósul meg

  2 pont

91   
 Nem történik és nincs is 
akadálymentesítés a fejlesztés 
területén

  0 pont

92   
8. A piac területén szelektív 
hulladékgyűjtők kerülnek 
kihelyezésre

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján

10 pont

93    Igen   10 pont

94    Nem   0 pont

95       Összesen: 45 pont

96      4. célterület:

97 
 Értékelési szempont 

megnevezése
 Értékelés módja

 Értékeléshez rendelhető 
pontszám

98      Szakmai  

99   
 1. Közterületen, vagy intézmény 
udvarán lévő játszótér esetén

 A fejlesztés előtti állapotot 
bemutató fotódokumentáció 
és a fejlesztés utáni állapotot 
bemutató tervdokumentáció 
alapján. [A játszótéri eszközök 
biztonságosságáról szóló 
78/2003. (XI. 27.) GKM 
rendeletnek megfelelően, 
helyszínrajzba illesztett játszótér 
elrendezési terv és műszaki 
leírás alapján.]

6 pont

100 
 = a meglévő szabványosítása és 
bővítése (új használati térelem 
elhelyezése) történik

 6 pont

101 
 = a meglévő szabványosítása 
történik

 2 pont

102   = új kialakítása történik  4 pont

103 

 2. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan 
játszótéri eszköz, mely speciális 
kialakítású, azaz fogyatékkal 
élő gyermekek által is igénybe 
vehető

 A játszótéri eszközök műszaki 
leírásának tartalma vagy 
a gyártó nyilatkozata alapján

5 pont

104   = Igen  5 pont
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105   = Nem  0 pont

106 

 3. Oktatási, kulturális és szociális 
létesítmények közvetlen 
közelében (200 méteren belül) 
valósul meg a fejlesztés:

 Tervező által készített 
helyszínrajz, melyben meg kell 
jelölni a megnevezéssel együtt 
az oktatási, kulturális és szociális 
létesítményt

5 pont

107   = Igen  5 pont

108   = Nem  2 pont

109 

 4. Akadálymentesítés által 
megközelíthetővé válik 
a játszótér vagy a játszótéri 
eszköz:

 Tervdokumentáció, műszaki 
leírás

5 pont

110   = Igen  5 pont

111   = Nem  0 pont

112 
 5. A beruházásnak helyt adó 
település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási 
időszakának 1. napján a KSH 
honlapján utolsóként közzétett 
Helyiségnévtárban szereplő 
adatok alapján (amennyiben 
a fejlesztés több településen 
valósul meg, a legkisebb 
lakosságszámú településre 
vonatkozó pontérték 
számítandó)

4 pont

113   = 2500 fő feletti  1 pont

114   = 1000–2500 fő  2 pont

115   = 1000 fő alatti  4 pont

116 
6. A beruházásnak helyt adó 
településen élő 14 év alatti 
gyermekek aránya

KSH adatbázis 10 pont

117  10% alatti 0 pont

118  10–20% 4 pont

119  21–30% 7 pont

120  30% feletti 10 pont

121 

7. Őshonos fás szárú 
növényzettel borított játszótéri 
terület aránya a fejlesztést 
követően

A 153/2009. (XI. 13.) 
FVM rendelet az erdőről, 
az erdő védelméről és 
az erdőgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXVII. törvény 
végrehajtásáról, az ügyfél 
nyilatkozata és a kérelem 
alapján

10 pont

122  A teljes terület több, mint 25%-a   10 pont

123  A teljes terület 10–25%-a   8 pont
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124  A teljes terület 10%-a alatt   0 pont

125    Összesen 45 pont

126  5. célterület

127 
 Értékelési szempont 

megnevezése
 Értékelés módja

 Értékeléshez rendelhető 
pontszám

128    Szakmai  

129 
1.A beruházásnak helyt 
adó településen működik-e 
sportegyesület

Nyilvántartásba vételről szóló 
30 napnál nem régebbi bírósági 
kivonat másolata

10 pont

130  Igen   10 pont

131  Nem   5 pont

132 
2.Akadálymentesítés által 
megközelíthetővé válik 
a sportpálya

Tervdokumentáció, műszaki 
leírás

10 pont

133  Igen   10 pont

134 
Jelenleg is akadálymentes 
a közlekedés

  5 pont

135  Nem   0 pont

136 
3.A beruházásnak helyt adó 
település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási 
időszakának 1. napján a KSH 
honlapján utolsóként közzétett 
Helyiségnévtárban szereplő 
adatok alapján (amennyiben 
a fejlesztés több településen 
valósul meg, a legkisebb 
lakosságszámú településre 
vonatkozó pontérték 
számítandó)

10 pont

137  = 2500 fő feletti   10 pont

138  = 1000–2500 fő   8 pont

139  = 1000 fő alatti   5 pont

140 

4. Fogyatékkal élők: Telepítésre 
kerül olyan sporteszköz vagy 
használati térelem, amely 
speciális kialakítású, azaz 
fogyatékkal élő felnőttek és 
gyermekek által is igénybe 
vehető

A sporteszközök, használati 
térelemek műszaki leírásának 
tartalma vagy a gyártó 
nyilatkozata alapján

5 pont

141  Igen   5 pont

142  Nem   0 pont
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143 
5. A sportpálya több sportág 
gyakorlására is lehetőséget ad

Tervdokumentáció, műszaki 
leírás

10 pont

144  Igen, több mint 5 féle sportág   10 pont

145  Igen, 2–5 sportág   5 pont

146  Nem, csak egyféle sportág   0 pont

147   Összesen: 45 pont

148  Komplexitás

149 
 Értékelési szempont 

megnevezése
 Értékelés módja

 Értékeléshez rendelhető 
pontszám

150 

 1. A fejlesztés komplexitása, 
az intézkedés által megjelölt 
több célterülethez is 
kapcsolódik:

 A kérelem alapján 9 pont

151 
 = három , négy vagy öt 
célterületet érinti

 9 pont

152   = két célterületet érint  6 pont

153   = egy célterület érint  3 pont

154 
 2. Amennyiben a település 
az alábbi díjak egyikével 
rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló 
dokumentum alapján

8 pont

Amennyiben az ügyfél 
több díjjal is rendelkezik, 

abban az esetben csak egy, 
a legmagasabb pontszámú 

díj vehető figyelembe, azonos 
pontszám esetén pedig az egyik

155 
Magyarországi Falumegújítási 
Díj I. kategória

 8 pont

156 
Magyarországi Falumegújítási 
Díj II. kategória

  6 pont

157 
Magyarországi Falumegújítási 
Díj III. kategória

  4 pont

158 
Magyarországi Falumegújítási 
Díj dicsérő oklevél, különdíj

  2 pont

159  Európai Falumegújítási Díj  8 pont

160 
Virágos Magyarországért – 
országos fődíj

 8 pont
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161 
3. Amennyiben a település 
az alábbi díjak egyikével 
rendelkezik:

 Oklevél, egyéb igazoló 
dokumentum alapján

3 pont

Amennyiben az ügyfél több 
díjjal is rendelkezik, abban 

az esetben csak egy díj vehető 
figyelembe,

162  Év Tájháza Díj  3 pont

163  Helyi Építészeti Örökség Díj   3 pont

164  Europa Nostra Díj   3 pont

165  Kós Károly Díj   3 pont

166  Hild János Díj   3 pont

167  Podmaniczky Díj   3 pont

168    Összesen: 20 pont

169  Horizontális***

170 
 1. A megvalósítás helye 
hátrányos helyzetű területen 
található:

a kedvezményezett térségek 
besorolásáról szóló 311/2007. 
(XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. 
számú mellékletében foglaltak 
szerinti a leghátrányosabb 
helyzetű kistérség természeti 
vagy civilizációs katasztrófával 
sújtott kedvezményezett 
kistérség, vagy az ezekkel 
azonos elbánásban részesülő, 
a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból 
elmaradott, vagy az országos 
átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott 
települések jegyzékéről szóló 
240/2006. (XI. 30.) Korm. 
rendeletnek „A társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve 
az országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel 
sújtott települések jegyzéke” 
című melléklet alapján; 

5 pont

171  = Igen  5 pont

172   = Nem  3 pont

173 
 2. A beruházás hatása 
a foglalkoztatottságra:

 A Főlap alapján 5 pont

174   A fejlesztés által   

175 
 = legalább 2 új munkahely jön 
létre

 5 pont

176   = 1 új munkahely jön létre  4 pont
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177 
 = új munkahelyet nem hoz létre 
a fejlesztés, de munkahelyek 
megőrzéséhez hozzájárul

 3 pont

178 

3. A pályakezdő fiatalok, 
az ötven év feletti 
munkanélküliek, valamint 
a gyermek gondozását, 
illetve a családtag ápolását 
követően munkát keresők 
foglalkoztatásának 
elősegítéséről, továbbá 
az ösztöndíjas foglalkoztatásról 
szóló 2004. évi CXXIII. törvény 
szerinti START, START EXTRA, 
START PLUSZ kártyával 
rendelkező, vagy csökkent 
munkaképességű személyt 
foglalkoztat, és a fejlesztés 
befejezését követően 
az üzemeltetési kötelezettség 
végéig foglalkoztatja

 Ügyfél Főlapon tett nyilatkozata 
alapján

5 pont

179 

 Legalább 2, a fenti 
kritériumoknak megfelelő 
munkavállalót foglalkoztat 
jelenleg vagy vállalja jövőbeni 
foglalkoztatását 

 5 pont

180 

 1, a fenti kritériumoknak 
megfelelő munkavállalót 
foglalkoztat jelenleg vagy 
vállalja jövőbeni foglalkoztatását

 3 pont

181 

 Nem foglalkoztat a fenti 
kritériumoknak megfelelő 
munkavállalót vagy csökken 
a foglalkoztatotti létszám

 0 pont

182 

4. Legalább 2, közösségformáló, 
kulturális vagy társadalmi 
befogadást erősítő program 
megvalósítása roma származású 
fiatalok számára a projekt 
helyszínén

Együttműködési megállapodás 
nonprofit szervezettel, amelynek 
célja a roma fiatalok bevonása 
a közösségi életbe vagy a roma 
nemzetiségi önkormányzattal

5 pont

183  Igen   5 pont

184  Nem   0 pont



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 91. szám 54389

185 

5. A beruházásnak része 
a megújuló energia (nap, szél, 
geotermikus energia, hullám-, 
árapály- vagy vízenergia, 
biomassza, biomasszából 
közvetve vagy közvetlenül 
előállított energiaforrás, továbbá 
hulladéklerakóból, illetve 
szennyvízkezelő létesítményből 
származó gáz, valamint 
a biogáz) hasznosítását szolgáló 
épületgépészeti rendszer 
kiépítése

 A Főlapon tett nyilatkozat, 
tervdokumentáció, tervezői 
műszaki leírás

5 pont

186 

ha a megújuló energiát 
hasznosító berendezés 
beszerzésének és telepítésének 
költsége eléri a jóváhagyott 
támogatás 5%-át

 5 pont

187 

ha a megújuló energiát 
hasznosító berendezés 
beszerzésének és telepítésének 
költsége eléri a jóváhagyott 
támogatás 3%-át

 3 pont

188 

ha a megújuló energiát 
hasznosító berendezés 
beszerzésének és telepítésének 
költsége a jóváhagyott 
támogatás 3%-a alatti

  0 pont

189 
6. A kérelem HVS-hez való 
illeszkedése: 

 HVS alapján
Összesen:  

 
(Max. 30 pont)

190   = Megoldási javaslat;   

191 
= A beruházás helye szerepel 
a HVS megoldási javaslat által 
érintett települések listáján;

   

192  = Kedvezményezetti kör (ügyfél).    

193 
 Amennyiben a támogatási 
kérelem valamennyi 
szemponthoz illeszkedik:

 30 pont

194 
 A támogatási kérelem nem 
illeszkedik valamennyi 
szemponthoz:

  0 pont

195       
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196       

197       

198 
7. A fejlesztésre helyi vállalkozók 
bevonásával kerül sor: 

Vállalkozói vagy megbízási 
előszerződés, cégnyilvántartási 
adatok

5 pont

199 
Adott településen működő 
vállalkozó bevonására kerül sor

  5 pont

200 
A LEADER HACS területén 
működő vállalkozó bevonására 
kerül sor

  4 pont

201  Nem   0 pont

202    Összesen: 60 pont

203  Pénzügyi szempontok

204 
Értékelési szempont 

megnevezése
Pénzügyi terv alapján végzett 

értékelés
Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám

205 
Kérelmező értékelése 
a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző első 
lezárt gazdasági évben

Ha a saját bevételek aránya 
az összes bevételhez képest:

 

206  13% feletti* 3 pont

207  9–13% közötti* 2 pont

208  5–9% közötti* 1 pont

209  5% alatti* 0 pont

210  Kérelmező értékelése a bázis 
évre vonatkozóan

 

Pénzügyi stabilitás: a működési 
bevételek fedezik a működési 
kiadások 80%-át

 

211 Igen 1 pont

212 Nem 0 pont

213

Kérelmező értékelése 
a támogatási kérelem 
benyújtását követő harmadik 
évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési 
bevételek fedezik a működési 
kiadások 80%-át

 

214   Igen 1 pont

215   Nem 0 pont

216   Összesen legfeljebb: 5 pont

 

  *  A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.

** Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 5. szempontjára (5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény 
külső és belső akadálymentesítése, 2. célterület 1. szempontjára (1. Zöldfelület növelése), 3. célterület  
7. szempontjára (7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése), 4. célterület 4. szempontjára  
(4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz) és 5. célterület  
2. szempontjára (2. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya) abban az esetben adható pont, 
ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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*** A Horizontális szempontok értékelési rész 5. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló energia (nap, 
szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül 
előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, 
valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése) és 6. szempontjára [A kérelem 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható pont, ha 
a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

217 Pénzügyi terv   max. 5 pont

218
Működtetési és fenntarthatósági 
terv

   max. 15 pont

219

Szakmai szempontok 
(amennyiben a fejlesztés 
több célterületet érint, akkor 
az összes szakmai pontszám 
a célterületek száma alapján 
kerül átlagolásra)

   max. 45 pont

220 Komplexitás   max. 20 pont

221 Horizontális szempontok   max.: 60 pont

222
Az ügyfél által elérhető 
maximális pontszám:

   145 pont

8.2. Igényelhető legmagasabb támogatási összeg (Ft)

A B C D E F

1. HACS név 1. célterület 2. célterület 3. célterület 4. célterület 5. célterület Egy ügyfél által 

egy kérelemben 

igényelhető 

legmagasabb 

támogatási 

összeg (forint)

2. Nagykunságért 

Vidékfejlesztési 

Egyesület

50 000 000 50 000 000 50 000 000 5 000 000 25 000 000 50 000 000

8.3. Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület

Értékelési szempontok

  A B C

1 1. célterület

2  Értékelési szempont 
megnevezése

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 
pontszám

3  Szakmai**  

4   1. Legalább 2 egymással 
kapcsolatban álló, külön 
helyrajzi számmal rendelkező 
épületek, építmények 
felújítására irányul a fejlesztés:

 Térképrészlet másolat 5 pont
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5  = Igen  5 pont

6         = Nem  4 pont

7         2. A fejlesztés a helyi vagy 
országos védelem alatt álló 
épületek, építmények közvetlen 
környezetében (200 méter) 
álló épületek, építmények 
felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, amelyben 
meg kell jelölni a helyi vagy 
országos védelem alatt álló, 
építményeket;

5 pont

8         = Igen  5 pont

9         = Nem  4 pont

10     3. Oktatási, kulturális és szociális 
létesítmények közvetlen 
közelében (200 méteren belül) 
valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, amelyben 
meg kell jelölni, megnevezéssel 
együtt az oktatási, kulturális és 
szociális létesítményt

5 pont

11     = Igen  5 pont

12     = Nem  3 pont

13     4. Beruházásnak helyt adó 
település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási 
időszakának 1. napján a KSH 
honlapján utolsóként közzétett 
Helyiségnévtárban szereplő 
adatok alapján (települési 
lakosságszám több település 
összefogásával megvalósuló 
fejlesztés esetén összeadódik)

5 pont

14     = 2500 fő feletti   5 pont

15     = 1000–2500 fő közötti   3 pont

16     = 1000 fő alatti   1 pont

17     5. A fejlesztéssel érintett 
épület, építmény külső és belső 
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezői 
műszaki leírás

5 pont

18    A támogatásból megvalósított 
fejlesztés során válik 
a mozgáskorlátozottak 
részére az épület, építmény 
akadálymentesen 
megközelíthetővé és 
az épületen, építményen belüli 
akadálymentes közlekedés 
biztosított lesz

 5 pont
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19    A támogatásból 
megvalósított fejlesztés 
során a mozgáskorlátozottak 
részére az épület, építmény 
akadálymentesen 
megközelíthetővé válik vagy 
az épületen, építményen belüli 
akadálymentes közlekedés 
biztosított lesz

 4 pont

20    A támogatásból megvalósított 
fejlesztés már akadálymentesen 
megközelíthető és 
akadálymentesített épületben, 
építményben valósul meg

  3 pont

21    Nem történik és nincs is 
akadálymentesítés a fejlesztés 
területén

 2 pont

22    6. A felújítandó épület, építmény 
kulturális vagy közösségi 
funkcióval bír és rendszeresen 
látogatható (legalább heti  
2 napon) vagy azzá válik

Főlapon tett nyilatkozat

Csak egyik szempontra adható 
pont (max. 10 pont)

23      A kérelem benyújtásakor nem, 
de a fejlesztés hatására ilyenné 
válik

  10 pont

24      Igen, már a fejlesztés előtt is 
teljesül

  7 pont

25      Nem   0 pont

26      7. A felújítandó épület, építmény 
népi építészeti értékekkel bír, 
a felújítás annak megőrzésére, 
vagy létrehozására 
irányul (A népi építészeti 
értékek a település térképi 
szerkezetében értelmezhető, 
a vidéki életformához 
igazodó funkciókat és 
kultúrát visszatükröző, 
vagy kortárs jelenkori falusi 
hagyománytisztelő építészeti 
elemek)

Névjegyzékben szereplő építész 
igazolása

10 pont

27      Igen   10 pont

28      Nem   5 pont

29        Összesen: 45 pont

30    2. célterület

31     Értékelési szempont 
megnevezése

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 
pontszám

32      Szakmai  
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33     1. Zöldfelület növelése 
a támogatott fejlesztés során, ha 
a növekmény az eredeti terület

Névjegyzékben szereplő 
tervező számításokat tartalmazó 
műszaki leírással alátámasztott, 
az OTÉK szerinti zöldfelület 
növekményről szóló nyilatkozata 
alapján

10 pont

34     = több mint 50%-a  10 pont

35     = 40,01%–50%-a  8 pont

36     = 30,01%–40%-a  6 pont

37     = 20,01%–30%-a  4 pont

38     = 10,01%–20%-a  2 pont

39     = kevesebb mint 10%  0 pont

40     2. Az ügyfél a fejlesztés 
megvalósítási helyén 
használati vagy látvány térelem 
elhelyezését tervezi:

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján, Csak egyik szempontra adható 

pont (max. 10 pont) 

41     = 5 vagy több mint 5 különböző 
típusú térelem elhelyezése

 10 pont

42     = 3 vagy 4 különböző típusú 
térelem elhelyezése

 5 pont

43     = 3-nál kevesebb különböző 
típusú térelem elhelyezése

 3 pont

44     = Nem helyez el térelemet  0 pont

45     3. A beruházás a helyi vagy 
országos védelem alatt álló 
épületek, építmények közvetlen 
környezetének (200 méteren 
belül) felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, melyben 
meg kell jelölni a helyi vagy 
országos védelem alatt álló 
épületet, építményt

5 pont

46     = Igen  5 pont

47     = Nem  3 pont

48     4. Oktatási, kulturális és szociális 
létesítmények közvetlen 
közelében (200 méteren belül) 
valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, 
melyben kérjük megjelölni, 
megnevezéssel együtt 
az oktatási, kulturális és szociális 
létesítményt

5 pont

49     = Igen  5 pont

50     = Nem  3 pont
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51     5. Beruházásnak helyt adó 
település lakosságszáma: 

A támogatási kérelem benyújtási 
időszakának 1. napján a KSH 
honlapján utolsóként közzétett 
Helyiségnévtárban szereplő 
adatok alapján (amennyiben 
a fejlesztés több településen 
valósul meg, a legkisebb 
lakosságszámú településre 
vonatkozó pontérték 
számítandó)

5 pont

52     = 2500 fő feletti  5 pont

53     = 1000–2500 fő  3 pont

54     = 1000 fő alatti  1 pont

55    6. A zöldterület fejlesztés során 
őshonos növények telepítése 
valósul meg

A 153/2009. (XI. 13.) 
FVM rendelet az erdőről, 
az erdő védelméről és 
az erdőgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXVII. törvény 
végrehajtásáról, az ügyfél 
nyilatkozata és a kérelem 
alapján

10 pont

56    Igen   10 pont

57    Nem   0 pont

58        Összesen: 45 pont

59    3. célterület

60     Értékelési szempont 
megnevezése

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 
pontszám

61      Szakmai  

62     1. A beruházás megvalósulási 
helye:

 Műszaki leírás és fotó, valamint 
előzetes helyszíni szemle 
alapján

4 pont

63     = A beruházás leromlott 
állapotban lévő épületben, 
építményben, területen, vagy 
használaton kívüli épületben, 
építményben, területen valósul 
meg;

 4 pont

64    = A beruházás egyéb területen 
valósul meg

 2 pont

65     2. A beruházás bemutatása:  Tervdokumentáció alapján

Amennyiben a fejlesztés 1-nél 
több alszempontnak megfelel, 
akkor a vonatkozó pontszámok 

összeadódnak (max. 7 pont)
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66   = közművesített, fedetlen 
elárusítóhelyek kialakítására 
irányul;

 2 pont

67     = közművesített, fedett 
elárusító helyek kialakítására 
irányul;

 4 pont

68     = üzlethelyiség kialakítására 
irányul.

 1 pont

69     3. Az egész évben nyitva tartó 
helyi piac működése:

 Főlapon tett nyilatkozat alapján 6 pont

70     = folyamatosan, a hét minden 
napján nyitva tart;

 6 pont

71     = hetente 4–6 napon nyitva 
tart;

 4 pont

72     = hetente 1–3 napon nyitva 
tart.

 3 pont

73     4. Partnerség 1.:  Kérelem, együttműködési 
megállapodás alapján

4 pont

74     = a beruházás több település 
szakmai és pénzügyi 
összefogásával valósul meg

 4 pont

75     = a beruházás több település 
szakmai vagy pénzügyi 
összefogásával valósul meg 
a beruházás településen 
belüli szakmai és/v. pénzügyi 
összefogással valósul meg

 2 pont

76     = a beruházás összefogás nélkül 
valósul meg

 1 pont

77    5. Partnerség 2.    

78    A fejlesztés a LEADER HACS 
területén élő helyi termelők 
piachoz való jutási igényeinek 
kielégítését szolgálja 

Helyi termelők 
Szándéknyilatkozata

6 pont

79    Nem   0 pont

80    1–10 termelő   3 pont

81    11–20 termelő   4 pont

82    Több mint 20 termelő   6 pont
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83     6. A beruházásnak helyt adó 
település lakosságszáma: 

 A támogatási kérelem 
benyújtási időszakának 1. 
napján a KSH honlapján 
utolsóként közzétett 
Helyiségnévtárban szereplő 
adatok alapján (amennyiben 
a fejlesztés több településen 
valósul meg, a legkisebb 
lakosságszámú településre 
vonatkozó pontérték 
számítandó)

4 pont

84     = 2500 fő feletti  1 pont

85     = 1000–2500 fő  2 pont

86     = 1000 fő alatti  4 pont

87     7. A fejlesztéssel érintett épület, 
építmény akadálymentesítése 
megoldott:

Tervezői műszaki leírás 4 pont

88     A támogatásból megvalósított 
fejlesztés során válik 
a mozgáskorlátozottak 
részére az épület, építmény 
akadálymentesen 
megközelíthetővé és 
az épületen, építményen belüli 
akadálymentes közlekedés 
biztosított lesz

 4 pont

89    A támogatásból 
megvalósított fejlesztés 
során a mozgáskorlátozottak 
részére az épület, építmény 
akadálymentesen 
megközelíthetővé válik vagy 
az épületen, építményen belüli 
akadálymentes közlekedés 
biztosított lesz

 3 pont

90     A támogatásból megvalósított 
fejlesztés már akadálymentesen 
megközelíthető vagy 
akadálymentesített épületben, 
építményben valósul meg

  2 pont

91     Nem történik és nincs is 
akadálymentesítés a fejlesztés 
területén

  0 pont

92    8. A piac területén szelektív 
hulladékgyűjtők kerülnek 
kihelyezésre

Kérelem, tervdokumentáció 
alapján

10 pont
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93    Igen   10 pont

94    Nem   0 pont

95       Összesen: 45 pont

96      4. célterület:

97   Értékelési szempont 
megnevezése

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 
pontszám

98      Szakmai  

99     1. Közterületen, vagy intézmény 
udvarán lévő játszótér esetén

 A fejlesztés előtti állapotot 
bemutató fotódokumentáció 
és a fejlesztés utáni állapotot 
bemutató tervdokumentáció 
alapján. [A játszótéri eszközök 
biztonságosságáról szóló 
78/2003. (XI. 27.) GKM 
rendeletnek megfelelően, 
helyszínrajzba illesztett játszótér 
elrendezési terv és műszaki 
leírás alapján.]

6 pont

100   = a meglévő szabványosítása és 
bővítése (új használati térelem 
elhelyezése) történik

 6 pont

101   = a meglévő szabványosítása 
történik

 2 pont

102   = új kialakítása történik  4 pont

103   2. Fogyatékkal élők:  A játszótéri eszközök műszaki 
leírásának tartalma vagy 
a gyártó nyilatkozata alapján

5 pont

Telepítésre kerül olyan 
játszótéri eszköz, mely speciális 
kialakítású, azaz fogyatékkal 
élő gyermekek által is igénybe 
vehető

104   = Igen  5 pont

105   = Nem  0 pont

106   3. Oktatási, kulturális és szociális 
létesítmények közvetlen 
közelében (200 méteren belül) 
valósul meg a fejlesztés:

 Tervező által készített 
helyszínrajz, melyben meg kell 
jelölni a megnevezéssel együtt 
az oktatási, kulturális és szociális 
létesítményt

5 pont

107   = Igen  5 pont

108   = Nem  2 pont

109   4. Akadálymentesítés által 
megközelíthetővé válik 
a játszótér vagy a játszótéri 
eszköz:

 Tervdokumentáció, műszaki 
leírás

5 pont

110   = Igen  5 pont

111   = Nem  0 pont
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112   5. A beruházásnak helyt adó 
település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási 
időszakának 1. napján a KSH 
honlapján utolsóként közzétett 
Helyiségnévtárban szereplő 
adatok alapján (amennyiben 
a fejlesztés több településen 
valósul meg, a legkisebb 
lakosságszámú településre 
vonatkozó pontérték 
számítandó)

4 pont

113   = 2500 fő feletti  1 pont

114   = 1000–2500 fő  2 pont

115   = 1000 fő alatti  4 pont

116  6. A beruházásnak helyt adó 
településen élő 14 év alatti 
gyermekek aránya

KSH adatbázis 10 pont

117  10% alatti   0 pont

118  10–20%   4 pont

119  21–30%   7 pont

120  30% feletti   10 pont

121  7. Őshonos fás szárú 
növényzettel borított játszótéri 
terület aránya a fejlesztést 
követően

A 153/2009. (XI. 13.) 
FVM rendelet az erdőről, 
az erdő védelméről és 
az erdőgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXVII. törvény 
végrehajtásáról, az ügyfél 
nyilatkozata és a kérelem 
alapján

10 pont

122  A teljes terület több, mint 25%-a   10 pont

123  A teljes terület 10–25%-a   8 pont

124  A teljes terület 10%-a alatt   0 pont

125    Összesen 45 pont

126  5. célterület

127   Értékelési szempont 
megnevezése

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 
pontszám

128    Szakmai  

129  1. A beruházásnak helyt 
adó településen működik-e 
sportegyesület

Nyilvántartásba vételről szóló 
30 napnál nem régebbi bírósági 
kivonat másolata

10 pont

130  Igen   10 pont

131  Nem   5 pont

132  2. Akadálymentesítés által 
megközelíthetővé válik 
a sportpálya

Tervdokumentáció, műszaki 
leírás

10 pont
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133  Igen   10 pont

134  Jelenleg is akadálymentes 
a közlekedés

  5 pont

135  Nem   0 pont

136  3. A beruházásnak helyt adó 
település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási 
időszakának 1. napján a KSH 
honlapján utolsóként közzétett 
Helyiségnévtárban szereplő 
adatok alapján (amennyiben 
a fejlesztés több településen 
valósul meg, a legkisebb 
lakosságszámú településre 
vonatkozó pontérték 
számítandó)

10 pont

137  = 2500 fő feletti   10 pont

138  = 1000–2500 fő   8 pont

139  = 1000 fő alatti   5 pont

140  4. Fogyatékkal élők: Telepítésre 
kerül olyan sporteszköz vagy 
használati térelem, amely 
speciális kialakítású, azaz 
fogyatékkal élő felnőttek és 
gyermekek által is igénybe 
vehető

A sporteszközök, használati 
térelemek műszaki leírásának 
tartalma vagy a gyártó 
nyilatkozata alapján

5 pont

141  Igen   5 pont

142  Nem   0 pont

143  5. A sportpálya több sportág 
gyakorlására is lehetőséget ad

Tervdokumentáció, műszaki 
leírás

10 pont

144  Igen több mint 5 féle sportág   10 pont

145  Igen, 2–5 sportág   5 pont

146  Nem, csak egyféle sportág   0 pont

147   Összesen: 45 pont

148  Komplexitás

149   Értékelési szempont 
megnevezése

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 
pontszám

150   1. A fejlesztés komplexitása, 
az intézkedés által megjelölt 
több célterülethez is 
kapcsolódik:

 A kérelem alapján 9 pont

151   = három , négy vagy öt 
célterületet érinti

 9 pont

152   = két célterületet érint  6 pont

153   = egy célterület érint  3 pont
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154   2. Amennyiben a település 
az alábbi díjak egyikével 
rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló 
dokumentum alapján

8 pont

Amennyiben az ügyfél 
több díjjal is rendelkezik, 

abban az esetben csak egy, 
a legmagasabb pontszámú 

díj vehető figyelembe, azonos 
pontszám esetén pedig az egyik

155  Magyarországi Falumegújítási 
Díj I. kategória

 8 pont

156  Magyarországi Falumegújítási 
Díj II. kategória

  6 pont

157  Magyarországi Falumegújítási 
Díj III. kategória

  4 pont

158  Magyarországi Falumegújítási 
Díj dicsérő oklevél, különdíj

  2 pont

159  Európai Falumegújítási Díj  8 pont

160  Virágos Magyarországért – 
országos fődíj

 

8 pont

161  3. Amennyiben a település 
az alábbi díjak egyikével 
rendelkezik:

 Oklevél, egyéb igazoló 
dokumentum alapján

3 pont

Amennyiben az ügyfél több 
díjjal is rendelkezik, abban 

az esetben csak egy díj vehető 
figyelembe,

162  Év Tájháza Díj  3 pont

163  Helyi Építészeti Örökség Díj   3 pont

164  Europa Nostra Díj   3 pont

165  Kós Károly Díj   3 pont

166  Hild János Díj   3 pont

167  Podmaniczky Díj   3 pont

168    Összesen: 20 pont
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169  Horizontális***

170   1. A megvalósítás helye 
hátrányos helyzetű területen 
található:

a kedvezményezett térségek 
besorolásáról szóló 311/2007. 
(XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. 
számú mellékletében foglaltak 
szerinti a leghátrányosabb 
helyzetű kistérség természeti 
vagy civilizációs katasztrófával 
sújtott kedvezményezett 
kistérség, vagy az ezekkel 
azonos elbánásban részesülő, 
a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból 
elmaradott, vagy az országos 
átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott 
települések jegyzékéről szóló 
240/2006. (XI. 30.) Korm. 
rendeletnek „A társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve 
az országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel 
sújtott települések jegyzéke” 
című melléklet alapján; 

5 pont

171  = Igen  5 pont

172   = Nem  3 pont

173   2. A beruházás hatása 
a foglalkoztatottságra:

 A Főlap alapján 5 pont

174   A fejlesztés által   

175   = legalább 2 új munkahely jön 
létre

 5 pont

176   = 1 új munkahely jön létre  4 pont

177   = új munkahelyet nem hoz létre 
a fejlesztés, de munkahelyek 
megőrzéséhez hozzájárul

 3 pont
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178  3. A pályakezdő fiatalok, 
az ötven év feletti 
munkanélküliek, valamint 
a gyermek gondozását, 
illetve a családtag ápolását 
követően munkát keresők 
foglalkoztatásának 
elősegítéséről, továbbá 
az ösztöndíjas foglalkoztatásról 
szóló 2004. évi CXXIII. törvény 
szerinti START, START EXTRA, 
START PLUSZ kártyával 
rendelkező, vagy csökkent 
munkaképességű személyt 
foglalkoztat, és a fejlesztés 
befejezését követően 
az üzemeltetési kötelezettség 
végéig foglalkoztatja

 Ügyfél Főlapon tett nyilatkozata 
alapján

5 pont

179   Legalább 2, a fenti 
kritériumoknak megfelelő 
munkavállalót foglalkoztat 
jelenleg vagy vállalja jövőbeni 
foglalkoztatását 

 5 pont

180   1, a fenti kritériumoknak 
megfelelő munkavállalót 
foglalkoztat jelenleg vagy 
vállalja jövőbeni foglalkoztatását

 3 pont

181   Nem foglalkoztat a fenti 
kritériumoknak megfelelő 
munkavállalót vagy csökken 
a foglalkoztatotti létszám

 0 pont

182  4. Legalább 2, közösségformáló, 
kulturális vagy társadalmi 
befogadást erősítő program 
megvalósítása roma származású 
fiatalok számára a projekt 
helyszínén

Együttműködési megállapodás 
nonprofit szervezettel, amelynek 
célja a roma fiatalok bevonása 
a közösségi életbe vagy a roma 
nemzetiségi önkormányzattal

5 pont

183  Igen   5 pont

184  Nem   3 pont
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185  5. A beruházásnak része 
a megújuló energia (nap, szél, 
geotermikus energia, hullám-, 
árapály- vagy vízenergia, 
biomassza, biomasszából 
közvetve vagy közvetlenül 
előállított energiaforrás, továbbá 
hulladéklerakóból, illetve 
szennyvízkezelő létesítményből 
származó gáz, valamint 
a biogáz) hasznosítását szolgáló 
épületgépészeti rendszer 
kiépítése

 A Főlapon tett nyilatkozat, 
tervdokumentáció, tervezői 
műszaki leírás

5 pont

186  ha a megújuló energiát 
hasznosító berendezés 
beszerzésének és telepítésének 
költsége eléri a jóváhagyott 
támogatás 5%-át

 5 pont

187  ha a megújuló energiát 
hasznosító berendezés 
beszerzésének és telepítésének 
költsége eléri a jóváhagyott 
támogatás 3%-át

 3 pont

188  ha a megújuló energiát 
hasznosító berendezés 
beszerzésének és telepítésének 
költsége a jóváhagyott 
támogatás 3%-a alatti

  3 pont

189  6. A kérelem HVS-hez való 
illeszkedése: 

 HVS alapján Összesen: 

(Max. 30 pont)

190   = Megoldási javaslat;   

191  = A beruházás helye szerepel 
a HVS megoldási javaslat által 
érintett települések listáján;

   

192  = Kedvezményezetti kör 
(ügyfél).

   

193   Amennyiben a támogatási 
kérelem valamennyi 
szemponthoz illeszkedik:

 30 pont

194   A támogatási kérelem nem 
illeszkedik valamennyi 
szemponthoz:

  0 pont

195       

196       

197       
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198  7. A fejlesztésre helyi vállalkozók 
bevonásával kerül sor: 

Vállalkozói vagy megbízási 
előszerződés, cégnyilvántartási 
adatok

5 pont

199  Adott településen működő 
vállalkozó bevonására kerül sor

  5 pont

200  A LEADER HACS területén 
működő vállalkozó bevonására 
kerül sor

  4 pont

201  Nem   0 pont

202    Összesen: 60 pont

203  Pénzügyi szempontok

204  Értékelési szempont 
megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett 
értékelés

Értékeléshez rendelhető 
maximális pontszám

205  Kérelmező értékelése 
a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző első 
lezárt gazdasági évben

Ha a saját bevételek aránya 
az összes bevételhez képest:

 

206  13% feletti* 3 pont

207  9–13% közötti* 2 pont

208  5–9% közötti* 1 pont

209  5% alatti* 0 pont

210  Kérelmező értékelése a bázis 
évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési 
bevételek fedezik a működési 
kiadások 80%-át

 

211   Igen 1 pont

212   Nem 0 pont

213 Kérelmező értékelése 
a támogatási kérelem 
benyújtását követő harmadik 
évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési 
bevételek fedezik a működési 
kiadások 80%-át

 

214   Igen 1 pont

215   Nem 0 pont

216   Összesen legfeljebb: 5 pont

 

  * A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.

** Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 5. szempontjára (5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény 
külső és belső akadálymentesítése, 2. célterület 1. szempontjára (1. Zöldfelület növelése), 3. célterület  
7. szempontjára (7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése), 4. célterület 4. szempontjára  
(4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz) és 5. célterület  
2. szempontjára (2. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya) abban az esetben adható pont, 
ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

*** A Horizontális szempontok értékelési rész 5. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló energia (nap, 
szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül 
előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, 
valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése) és 6. szempontjára [A kérelem 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható pont, ha 
a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
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217 Pénzügyi terv   max. 5 pont

218 Működtetési és fenntarthatósági 
terv  

 max. 15 pont

219 Szakmai szempontok 
(amennyiben a fejlesztés 
több célterületet érint, akkor 
az összes szakmai pontszám 
a célterületek száma alapján 
kerül átlagolásra)

 

 max. 45 pont

220 Komplexitás   max. 20 pont

221 Horizontális szempontok   max.: 60 pont

222 Az ügyfél által elérhető 
maximális pontszám:

 

 145 pont

8.4. Igényelhető legmagasabb támogatási összeg (Ft)

A B C D E F

1. HACS név 1. célterület 2. célterület 3. célterület 4. célterület 5. célterület

Egy ügyfél 

által egy 

kérelemben 

igényelhető 

legmagasabb 

támogatási 

összeg (forint)

2.

Dél-Nyírség, 

Erdőspuszták LEADER 

Egyesület

50 000 000 50 000 000 15 000 000 5 000 000 15 000 000 50 000 000

„

3. melléklet a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelethez
„8. melléklet a 103/2012. (X. 1.) VM rendelethez

8.1. Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület

Értékelési szempontok

  A B C

1          Szakmai*  

2         Értékelési szempont 
megnevezése

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 
pontszám

3         1. Az épület, építmény 
külső felújítását követően 
az épület, építmény rendszeres 
látogathatósága biztosítottá 
válik:

 Főlap alapján 5 pont
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4         = Igen  5 pont

5         = Nem  0 pont

6         2. A természeti és történelmi 
tájkép rehabilitációja, és 
pihenőhelyek létesítése vagy 
felújítása együttesen jelenik 
meg a fejlesztésben:

 Kérelem alapján 5 pont

7         = Igen  5 pont

8         = Nem  0 pont

9         3. A fejlesztés hatóköre, 
kiterjedtsége:

 Tervező által készített 
helyszínrajz, amelyen jelölni kell 
az egyes fejlesztések pontos 
helyét

5 pont

10     = több településrészt érint 
(több utcát, kettő vagy több 
teret, parkot stb.)

 5 pont

11     = egyes elemet, épületet, 
építményt ill. területet (egy park, 
épület, építmény ösvény stb.)

 2 pont

12     4. Zöldfelület növelése 
a támogatott fejlesztés során, ha 
a növekmény az eredeti terület

Névjegyzékben szereplő 
tervező számításokat tartalmazó 
műszaki leírással alátámasztott, 
az OTÉK szerinti zöldfelület 
növekményről szóló nyilatkozata 
alapján

6 pont

13     = több mint 50%-a  6 pont

14     = 40,01%–50%-a  5 pont

15     = 30,01%–40%-a  4 pont

16     = 20,01%–30%-a  3 pont

17     = 10,01%–20%-a  2 pont

18     = legfeljebb 10%-a  1 pont

19     = nem történik zöldfelület 
növekedés

 0 pont

20     5. A fejlesztés helyi, térségi 
hagyományos mesterségek, 
tevékenységek, helyi értékek 
megőrzéséhez kapcsolódik:

Kérelem alapján 4 pont

21     = Igen  4 pont

22     = Nem  0 pont

23     6. A fejlesztés a helyi 
hagyományos mesterségek, 
tevékenységek bemutatására 
irányul:

 Kérelem alapján 4 pont

24     = Igen  4 pont

25     = Nem  2 pont
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26     7. A fejlesztés által létrejött 
beruházás látogathatósága 
megoldott:

 Főlap alapján 6 pont

27     = a hét minden napján;  6 pont

28     = hetente legalább 4 vagy több 
munkanapon és 1 szabad vagy 
munkaszüneti napon, vagy 3 
munkanapon és 2 szabad vagy 
munkaszüneti napon;

 5 pont

29     = nem látogatható, vagy 
kevesebb mint heti 4 
munkanapon és 1 szabad vagy 
munkaszüneti napon, vagy 
kevesebb mint 3 munkanapon 
és 2 szabad vagy munkaszüneti 
napon:

 0 pont

30     8. A fejlesztéssel érintett 
épület, építmény külső és belső 
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezői 
műszaki leírás, hatósági igazolás

5 pont

31     A támogatásból 
megvalósított fejlesztés 
során a mozgáskorlátozottak 
részére az épület, építmény 
akadálymentesen 
megközelíthetővé válik és 
az épületen, építményen 
belüli akadálymentes 
közeledés biztosított lesz 
vagy amennyiben az eljáró 
hatóság igazolása szerint 
az akadálymentesítés nem 
végezhető el örökségvédelmi 
hátrány nélkül és az alábbiak 
közül elvégzi az összes hatóság 
által előírt feladatot:

 5 pont

  – jelentős restaurálási munkák 
(festő, kő. fa restaurátori munka)

   

  – jelentős tudományos kutatási 
munkák (régészeti feltárás, 
falkutatás, művészettörténeti 
kutatás)

   

  – az építmény örökség értékét 
növelő helyreállítás
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32     A támogatásból 
megvalósított fejlesztés 
során a mozgáskorlátozottak 
részére az épület, építmény 
akadálymentesen 
megközelíthetővé válik vagy 
az épületen, építményen belüli 
akadálymentes közeledés 
biztosított lesz vagy

 3 pont

amennyiben az eljáró 
hatóság igazolása szerint 
az akadálymentesítés nem 
végezhető el örökségvédelmi 
hátrány nélkül és elvégzi 
a hatóság által előírt alábbi 
feladatok közül valamelyiket:

– jelentős restaurálási munkák 
(festő, kő. fa restaurátori munka)

– jelentős tudományos kutatási 
munkák (régészeti feltárás, 
falkutatás, művészettörténeti 
kutatás)

– az építmény örökség értékét 
növelő helyreállítás

33     A támogatásból megvalósított 
fejlesztés már akadálymentesen 
megközelíthető, vagy 
akadálymentesített épületben, 
építményben történik meg

 1 pont

34     A fejlesztés területén 
nem történik és nincs is 
akadálymentesítés vagy 
mobileszközzel történik 
az akadálymentesítés

  0 pont

vagy

amennyiben az eljáró 
hatóság igazolása szerint 
az akadálymentesítés nem 
végezhető el örökségvédelmi 
hátrány nélkül és nem végzi 
el a hatóság által előírt alábbi 
feladatok egyikét sem:

– jelentős restaurálási munkák 
(festő, kő. fa restaurátori munka)

– jelentős tudományos kutatási 
munkák (régészeti feltárás, 
falkutatás)

– az építmény örökség értékét 
növelő helyreállítás
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35      9. A felújítandó épület, építmény 
népi, vagy nemzetiségi 
építészeti értékekkel bír, 
a felújítás annak megőrzésére, 
vagy létrehozására irányul. 
(A népi építészeti értékek 
a település hagyományos 
szerkezetébe illeszkedő, 
a vidéki életformához igazodó 
kialakult beépítési módot, 
arányrendszert, funkciókat és 
kultúrát visszatükröző, építészeti 
elemek)

Építész igazolása 10 pont

36       = Igen   10 pont

37       = Nem   0 pont

38        Összesen: 50 pont

39      Komplexitás  

40     Értékelési szempont 
megnevezése

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 
pontszám

41     10. Támogatás igénybevételére 
jogosult szervezetek 
partnerségben megvalósuló 
fejlesztése:

 Együttműködési megállapodás 
a támogatás igénybevételére 
jogosult szervezetek között

4 pont

42     = a fejlesztés partnerségben 
valósul meg

 4 pont

43     = a fejlesztés összefogás nélkül 
valósul meg

 2 pont

44     11. A fejlesztés komplexitása: 
a támogatási kérelem e rendelet 
szerinti több célterület szerinti 
fejlesztés megvalósítására 
irányul:

 A kérelem alapján 5 pont

45     = Igen  5 pont

46     = Nem  3 pont

47     12. Amennyiben a település 
az alábbi díjak egyikével 
rendelkezik:

 Oklevél, egyéb igazoló 
dokumentum másolata alapján 

8 pont

 Amennyiben az ügyfél 
több díjjal is rendelkezik, 

abban az esetben csak egy, 
a legmagasabb pontszámú 

díj vehető figyelembe, azonos 
pontszám esetén pedig az egyik

48    Magyarországi Falumegújítási 
Díj I. kategória

 8 pont

49    Magyarországi Falumegújítási 
Díj II. kategória

  6 pont

50    Magyarországi Falumegújítási 
Díj III. kategória

  4 pont
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51    Magyarországi Falumegújítási 
Díj dicsérő oklevél, különdíj

  2 pont

52     Európai Falumegújítási Díj  8 pont

53     Virágos Magyarországért – 
országos fődíj

 

8 pont

54    13. Amennyiben a település 
az alábbi díjak egyikével 
rendelkezik:

 Oklevél, egyéb igazoló 
dokumentum másolata alapján 

3 pont

Amennyiben az ügyfél több 
díjjal is rendelkezik, abban 

az esetben csak egy díj vehető 
figyelembe, 

55    Év Tájháza Díj  3 pont

56    Helyi Építészeti Örökség Díj   3 pont

57    Europa Nostra Díj   3 pont

58    Kós Károly Díj   3 pont

59    Hild János Díj   3 pont

60    Podmaniczky Díj   3 pont

61      Összesen: 20 pont

62      Horizontális**  

63     Értékelési szempont 
megnevezése

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 
pontszám

64     14. A megvalósítás helye 
hátrányos helyzetű területen 
található:

a kedvezményezett térségek 
besorolásáról szóló 311/2007. 
(XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. 
számú mellékletében foglaltak 
szerinti a leghátrányosabb 
helyzetű kistérség természeti 
vagy civilizációs katasztrófával 
sújtott kedvezményezett 
kistérség, vagy az ezekkel 
azonos elbánásban részesülő, 
a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból 
elmaradott, vagy az országos 
átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott 
települések jegyzékéről szóló 
240/2006. (XI. 30.) Korm. 
rendeletnek „A társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve 
az országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel 
sújtott települések jegyzéke” 
című melléklet alapján; 

5 pont

65     = Igen  5

66     = Nem  3
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67     15. A fejlesztés helye szerinti 
település állandó lakosainak 
száma:

A támogatási kérelem benyújtási 
időszakának 1. napján a KSH 
honlapján utolsóként közzétett 
Helyiségnévtárban szereplő 
adatok alapján (amennyiben 
a fejlesztés több településen 
valósul meg, a legkisebb 
lakosságszámú településre 
vonatkozó pontérték 
számítandó)

5 pont

68     = 500 fő vagy alatti  5 pont

69     = 501–1500 fő  4 pont

70     = 1501–2500 fő  3 pont

71     = 2501–5000 fő és afelett  2 pont

72     16. A beruházás hatása 
a foglalkoztatottságra:

 Főlapon tett nyilatkozat 5 pont

73     A fejlesztés által   

74     = legalább 2 új munkahely jön 
létre

 5 pont

75     = legalább 1 új munkahely jön 
létre

 4 pont

76     = új munkahelyet nem hoz létre 
a fejlesztés

 3 pont

77 17. Legalább 2, 
közösségformáló, kulturális vagy 
társadalmi befogadást erősítő 
program megvalósítása roma 
származású fiatalok számára 
a projekt helyszínén

Együttműködési megállapodás 
nonprofit szervezettel, amelynek 
célja a roma fiatalok bevonása 
a közösségi életbe, vagy a roma 
nemzetiségi önkormányzattal

5 pont

78 Igen   5 pont

79 Nem   0 pont
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80 18. A pályakezdő fiatalok, 
az ötven év feletti 
munkanélküliek, valamint 
a gyermek gondozását, 
illetve a családtag ápolását 
követően munkát keresők 
foglalkoztatásának 
elősegítéséről, továbbá 
az ösztöndíjas foglalkoztatásról 
szóló 2004. évi CXXIII. törvény 
szerinti START, START EXTRA, 
START PLUSZ kártyával 
rendelkező, vagy csökkent 
munkaképességű személyt 
foglalkoztat, és a fejlesztés 
befejezését követően 
az üzemeltetési kötelezettség 
végéig foglalkoztatja

Főlapon tett nyilatkozata 5 pont

81     Legalább 2, a fenti 
kritériumoknak megfelelő 
munkavállalót foglalkoztat

 5 pont

82     1, a fenti kritériumoknak 
megfelelő munkavállalót 
foglalkoztat

 3 pont

83     Nem foglalkoztat a fenti 
kritériumoknak megfelelő 
munkavállalót

 0 pont

84     19. A támogatás révén 
tervezett új tevékenység 
vagy beruházás figyelembe 
veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló 
erőforrások használatát 
vagy a környezetbarát és 
környezetkímélő technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:

 Kérelem, műszaki leírás, 
tervdokumentáció alapján

5 pont

85     = Igen  5 pont

86     = Nem  2 pont

87       20. A kérelemnek a HVS-hez 
való illeszkedése:

 HVS alapján Összesen:

30 pont

 Max. 30 pont

88       = Megoldási javaslat;   

   = A beruházás helye szerepel 
a HVS megoldási javaslat által 
érintett települések;

   

89       = Kedvezményezetti kör 
(ügyfél).
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90       Amennyiben a támogatási 
kérelem valamennyi 
szemponthoz illeszkedik

 30 pont

91       A támogatási kérelem nem 
illeszkedik valamennyi 
szemponthoz

  0 pont

92         

93         

94        

95      21. A fejlesztésre helyi 
vállalkozók bevonásával kerül 
sor:

Vállalkozói vagy megbízási 
előszerződés, cégnyilvántartási 
adatok

5 pont

96      Adott településen működő 
vállalkozó bevonására kerül sor

  5 pont

97      A LEADER HACS területén 
működő vállalkozó bevonására 
kerül sor

  4 pont

98      Nem   0 pont

99        Összesen: 65 pont

100  Összesen maximum:   135 pont

101  Pénzügyi szempontok 

102  Értékelési szempont 
megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett 
értékelés

Értékeléshez

103  rendelhető maximális pontszám

104  Kérelmező értékelése 
a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző első 
lezárt gazdasági évben

Ha a saját bevételek aránya 
az összes bevételhez képest:

 

105  13% feletti* 3 pont

106  9–13% közötti* 2 pont

107 5–9% közötti* 1 pont

108 5% alatti* 0 pont

109 Kérelmező értékelése a bázis 
évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési 
bevételek fedezik a működési 
kiadások 80%-át

 

110 Igen 1 pont

111 Nem 0 pont

112 Kérelmező értékelése 
a támogatási kérelem 
benyújtását követő harmadik 
évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési 
bevételek fedezik a működési 
kiadások 80%-át

 

113 Igen 1 pont

114 Nem 0 pont

115   Összesen legfeljebb: 5 pont

* A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.
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* Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 4. szempontjára (4. Zöldfelület növelése) és 8. szempontjára 
(8. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése) abban az esetben adható pont, 
ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

** A Horizontális szempontok értékelési rész 19. szempontjára (19. A támogatás révén tervezett új tevékenység 
vagy beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság követelményeit, a megújuló erőforrások használatát 
vagy a környezetbarát és környezetkímélő technológiák alkalmazásainak szempontjait) és 20. szempontjára  
(20. A kérelemnek a HVS-hez való illeszkedése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként 
jóváhagyásra kerül.

116 Pénzügyi terv    max. 5 pont

117 Működtetési és fenntarthatósági 
terv

   max. 15 pont

118 Szakmai szempontok 
(amennyiben a fejlesztés 
több célterületet érint, akkor 
az összes szakmai pontszám 
a célterületek száma alapján 
kerül átlagolásra)

   max. 50 pont

119 Komplexitás   max.: 20 pont

120 Horizontális szempontok   max.: 65 pont

121 Az ügyfél által elérhető 
maximális pontszám:

  155 pont

8. 2. Igényelhető legmagasabb támogatási összeg (Ft)

A B C D E F

1 HACS név 1. célterület 2. célterület 3. célterület 4. célterület Egy ügyfél által 

egy kérelemben 

igényelhető 

legmagasabb 

támogatási 

összeg (forint)

2 Nagykunságért Vidékfejlesztési 

Egyesület 

50 000 000 50 000 000 25 000 000 25 000 000 50 000 000

8.3. Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület

Értékelési szempontok

  A B C

1          Szakmai*  

2         Értékelési szempont 
megnevezése

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 
pontszám

3         1. Az épület, építmény 
külső felújítását követően 
az épület, építmény rendszeres 
látogathatósága biztosítottá 
válik:

 Főlap alapján 5 pont
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4         = Igen  5 pont

5         = Nem  0 pont

6         2. A természeti és történelmi 
tájkép rehabilitációja, és 
pihenőhelyek létesítése vagy 
felújítása együttesen jelenik 
meg a fejlesztésben:

 Kérelem alapján 5 pont

7         = Igen  5 pont

8         = Nem  0 pont

9         3. A fejlesztés hatóköre, 
kiterjedtsége:

 Tervező által készített 
helyszínrajz, amelyen jelölni kell 
az egyes fejlesztések pontos 
helyét

5 pont

10     = több településrészt érint 
(több utcát, kettő vagy több 
teret, parkot stb.)

 5 pont

11     = egyes elemet, épületet, 
építményt ill. területet (egy park, 
épület, építmény ösvény stb.)

 2 pont

12     4. Zöldfelület növelése 
a támogatott fejlesztés során, ha 
a növekmény az eredeti terület

Névjegyzékben szereplő 
tervező számításokat tartalmazó 
műszaki leírással alátámasztott, 
az OTÉK szerinti zöldfelület 
növekményről szóló nyilatkozata 
alapján

6 pont

13     = több mint 50%-a  6 pont

14     = 40,01%–50%-a  5 pont

15     = 30,01%–40%-a  4 pont

16     = 20,01%–30%-a  3 pont

17     = 10,01%–20%-a  2 pont

18     = legfeljebb 10%-a  1 pont

19     = nem történik zöldfelület 
növekedés

 0 pont

20     5. A fejlesztés helyi, térségi 
hagyományos mesterségek, 
tevékenységek, helyi értékek 
megőrzéséhez kapcsolódik:

Kérelem alapján 4 pont

21     = Igen  4 pont

22     = Nem  0 pont

23     6. A fejlesztés a helyi 
hagyományos mesterségek, 
tevékenységek bemutatására 
irányul:

 Kérelem alapján 4 pont

24     = Igen  4 pont

25     = Nem  4 pont
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26     7. A fejlesztés által létrejött 
beruházás látogathatósága 
megoldott:

 Főlap alapján 6 pont

27     = a hét minden napján;  6 pont

28     = hetente legalább 4 vagy több 
munkanapon és 1 szabad vagy 
munkaszüneti napon, vagy 3 
munkanapon és 2 szabad vagy 
munkaszüneti napon;

 5 pont

29     = nem látogatható, vagy 
kevesebb mint heti 4 
munkanapon és 1 szabad vagy 
munkaszüneti napon, vagy 
kevesebb mint 3 munkanapon 
és 2 szabad vagy munkaszüneti 
napon:

 0 pont

30     8. A fejlesztéssel érintett 
épület, építmény külső és belső 
akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezői 
műszaki leírás, hatósági igazolás

5 pont

31     A támogatásból 
megvalósított fejlesztés 
során a mozgáskorlátozottak 
részére az épület, építmény 
akadálymentesen 
megközelíthetővé válik és 
az épületen, építményen 
belüli akadálymentes 
közeledés biztosított lesz 
vagy amennyiben az eljáró 
hatóság igazolása szerint 
az akadálymentesítés nem 
végezhető el örökségvédelmi 
hátrány nélkül és az alábbiak 
közül elvégzi az összes hatóság 
által előírt feladatot:

 5 pont

  – jelentős restaurálási munkák 
(festő, kő. fa restaurátori munka)

   

  – jelentős tudományos kutatási 
munkák (régészeti feltárás, 
falkutatás, művészettörténeti 
kutatás)

   

  – az építmény örökség értékét 
növelő helyreállítás
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32     A támogatásból 
megvalósított fejlesztés 
során a mozgáskorlátozottak 
részére az épület, építmény 
akadálymentesen 
megközelíthetővé válik vagy 
az épületen, építményen belüli 
akadálymentes közeledés 
biztosított lesz vagy

 3 pont

amennyiben az eljáró 
hatóság igazolása szerint 
az akadálymentesítés nem 
végezhető el örökségvédelmi 
hátrány nélkül és elvégzi 
a hatóság által előírt alábbi 
feladatok közül valamelyiket:

– jelentős restaurálási munkák 
(festő, kő. fa restaurátori munka)

– jelentős tudományos kutatási 
munkák (régészeti feltárás, 
falkutatás, művészettörténeti 
kutatás)

– az építmény örökség értékét 
növelő helyreállítás

33     A támogatásból megvalósított 
fejlesztés már akadálymentesen 
megközelíthető, vagy 
akadálymentesített épületben, 
építményben történik meg

 1 pont

34     A fejlesztés területén 
nem történik és nincs is 
akadálymentesítés vagy 
mobileszközzel történik 
az akadálymentesítés

  0 pont

vagy

amennyiben az eljáró 
hatóság igazolása szerint 
az akadálymentesítés nem 
végezhető el örökségvédelmi 
hátrány nélkül és nem végzi 
el a hatóság által előírt alábbi 
feladatok egyikét sem:

– jelentős restaurálási munkák 
(festő, kő. fa restaurátori munka)

– jelentős tudományos kutatási 
munkák (régészeti feltárás, 
falkutatás)

– az építmény örökség értékét 
növelő helyreállítás
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35      9. A felújítandó épület, építmény 
népi, vagy nemzetiségi 
építészeti értékekkel bír, 
a felújítás annak megőrzésére, 
vagy létrehozására irányul. 
(A népi építészeti értékek 
a település hagyományos 
szerkezetébe illeszkedő, 
a vidéki életformához igazodó 
kialakult beépítési módot, 
arányrendszert, funkciókat és 
kultúrát visszatükröző, építészeti 
elemek)

Építész igazolása 10 pont

36       = Igen   10 pont

37       = Nem   0 pont

38        Összesen: 50 pont

39      Komplexitás  

40     Értékelési szempont 
megnevezése

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 
pontszám

41     10. Támogatás igénybevételére 
jogosult szervezetek 
partnerségben megvalósuló 
fejlesztése:

 Együttműködési megállapodás 
a támogatás igénybevételére 
jogosult szervezetek között

4 pont

42     = a fejlesztés partnerségben 
valósul meg

 4 pont

43     = a fejlesztés összefogás nélkül 
valósul meg

 2 pont

44     11. A fejlesztés komplexitása: 
a támogatási kérelem e rendelet 
szerinti több célterület szerinti 
fejlesztés megvalósítására 
irányul:

 A kérelem alapján 5 pont

45     = Igen  5 pont

46     = Nem  3 pont

47     12. Amennyiben a település 
az alábbi díjak egyikével 
rendelkezik:

 Oklevél, egyéb igazoló 
dokumentum másolata alapján 

8 pont

 Amennyiben az ügyfél 
több díjjal is rendelkezik, 

abban az esetben csak egy, 
a legmagasabb pontszámú 

díj vehető figyelembe, azonos 
pontszám esetén pedig az egyik

48    Magyarországi Falumegújítási 
Díj I. kategória

 8 pont

49    Magyarországi Falumegújítási 
Díj II. kategória

  6 pont

50    Magyarországi Falumegújítási 
Díj III. kategória

  4 pont
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51    Magyarországi Falumegújítási 
Díj dicsérő oklevél, különdíj

  2 pont

52     Európai Falumegújítási Díj  8 pont

53     Virágos Magyarországért – 
országos fődíj

 

8 pont

54    13. Amennyiben a település 
az alábbi díjak egyikével 
rendelkezik:

 Oklevél, egyéb igazoló 
dokumentum másolata alapján 

3 pont

Amennyiben az ügyfél több 
díjjal is rendelkezik, abban 

az esetben csak egy díj vehető 
figyelembe, 

55    Év Tájháza Díj  3 pont

56    Helyi Építészeti Örökség Díj   3 pont

57    Europa Nostra Díj   3 pont

58    Kós Károly Díj   3 pont

59    Hild János Díj   3 pont

60    Podmaniczky Díj   3 pont

61      Összesen: 20 pont

62      Horizontális**  

63     Értékelési szempont 
megnevezése

 Értékelés módja  Értékeléshez rendelhető 
pontszám

64     14. A megvalósítás helye 
hátrányos helyzetű területen 
található:

a kedvezményezett térségek 
besorolásáról szóló 311/2007. 
(XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. 
számú mellékletében foglaltak 
szerinti a leghátrányosabb 
helyzetű kistérség természeti 
vagy civilizációs katasztrófával 
sújtott kedvezményezett 
kistérség, vagy az ezekkel 
azonos elbánásban részesülő, 
a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból 
elmaradott, vagy az országos 
átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott 
települések jegyzékéről szóló 
240/2006. (XI. 30.) Korm. 
rendeletnek „A társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve 
az országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel 
sújtott települések jegyzéke” 
című melléklet alapján; 

5 pont

65     = Igen  5

66     = Nem  3
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67     15. A fejlesztés helye szerinti 
település állandó lakosainak 
száma:

A támogatási kérelem benyújtási 
időszakának 1. napján a KSH 
honlapján utolsóként közzétett 
Helyiségnévtárban szereplő 
adatok alapján (amennyiben 
a fejlesztés több településen 
valósul meg, a legkisebb 
lakosságszámú településre 
vonatkozó pontérték 
számítandó)

5 pont

68     = 500 fő vagy alatti  5 pont

69     = 501–1500 fő  4 pont

70     = 1501–2500 fő  3 pont

71     = 2501–5000 fő és afeletti  2 pont

72     16. A beruházás hatása 
a foglalkoztatottságra:

 Főlapon tett nyilatkozat 5 pont

73     A fejlesztés által   

74     = legalább 2 új munkahely jön 
létre

 5 pont

75     = legalább 1 új munkahely jön 
létre

 4 pont

76     = új munkahelyet nem hoz létre 
a fejlesztés

 3 pont

77 17. Legalább 2, 
közösségformáló, kulturális vagy 
társadalmi befogadást erősítő 
program megvalósítása roma 
származású fiatalok számára 
a projekt helyszínén

Együttműködési megállapodás 
nonprofit szervezettel, amelynek 
célja a roma fiatalok bevonása 
a közösségi életbe vagy a roma 
nemzetiségi önkormányzattal

5 pont

78 Igen   5 pont

79 Nem   3 pont
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80 18. A pályakezdő fiatalok, 
az ötven év feletti 
munkanélküliek, valamint 
a gyermek gondozását, 
illetve a családtag ápolását 
követően munkát keresők 
foglalkoztatásának 
elősegítéséről, továbbá 
az ösztöndíjas foglalkoztatásról 
szóló 2004. évi CXXIII. törvény 
szerinti START, START EXTRA, 
START PLUSZ kártyával 
rendelkező, vagy csökkent 
munkaképességű személyt 
foglalkoztat, és a fejlesztés 
befejezését követően 
az üzemeltetési kötelezettség 
végéig foglalkoztatja

Főlapon tett nyilatkozata 5 pont

81     Legalább 2, a fenti 
kritériumoknak megfelelő 
munkavállalót foglalkoztat

 5 pont

82     1, a fenti kritériumoknak 
megfelelő munkavállalót 
foglalkoztat

 4 pont

83     Nem foglalkoztat a fenti 
kritériumoknak megfelelő 
munkavállalót

 3 pont

84     19. A támogatás révén 
tervezett új tevékenység 
vagy beruházás figyelembe 
veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló 
erőforrások használatát 
vagy a környezetbarát és 
környezetkímélő technológiák 
alkalmazásainak szempontjait:

 Kérelem, műszaki leírás, 
tervdokumentáció alapján

5 pont

85     = Igen  5 pont

86     = Nem  3 pont

87       20. A kérelemnek a HVS-hez 
való illeszkedése:

 HVS alapján Összesen:

 Max. 30 pont

88       = Megoldási javaslat;   

   = A beruházás helye szerepel 
a HVS megoldási javaslat által 
érintett települések között;

   

89       = Kedvezményezetti kör 
(ügyfél).
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90       Amennyiben a támogatási 
kérelem valamennyi 
szemponthoz illeszkedik

 30 pont

91       A támogatási kérelem nem 
illeszkedik valamennyi 
szemponthoz

  0 pont

92      21. A fejlesztésre helyi 
vállalkozók bevonásával kerül 
sor:

Vállalkozói vagy 
megbízási előszerződés és 
cégnyilvántartási adatok

5 pont

93      Adott településen működő 
vállalkozó bevonására kerül sor

  5 pont

94      A LEADER HACS területén 
működő vállalkozó bevonására 
kerül sor

  4 pont

95      Nem   0 pont

96        Összesen: 65 pont

97  Összesen maximum:   135 pont

98  Pénzügyi szempontok 

99  Értékelési szempont 
megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett 
értékelés

Értékeléshez

100  rendelhető maximális pontszám

101  Kérelmező értékelése 
a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző első 
lezárt gazdasági évben

Ha a saját bevételek aránya 
az összes bevételhez képest:

 

102  13% feletti* 3 pont

103  9–13% közötti* 2 pont

104 5–9% közötti* 1 pont

105 5% alatti* 0 pont

106 Kérelmező értékelése a bázis 
évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési 
bevételek fedezik a működési 
kiadások 80%-át

 

107 Igen 1 pont

108 Nem 0 pont

109 Kérelmező értékelése 
a támogatási kérelem 
benyújtását követő harmadik 
évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési 
bevételek fedezik a működési 
kiadások 80%-át

 

110 Igen 1 pont

111 Nem 0 pont

112   Összesen legfeljebb: 5 pont

* A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.
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* Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 4. szempontjára (4. Zöldfelület növelése) és 8. szempontjára 
(8. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése) abban az esetben adható pont, 
ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

** A Horizontális szempontok értékelési rész 19. szempontjára (19. A támogatás révén tervezett új tevékenység 
vagy beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság követelményeit, a megújuló erőforrások használatát 
vagy a környezetbarát és környezetkímélő technológiák alkalmazásainak szempontjait) és 20. szempontjára 
(20. A kérelemnek a HVS-hez való illeszkedése) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként 
jóváhagyásra kerül.

113 Pénzügyi terv    max. 5 pont

114 Működtetési és fenntarthatósági 
terv

   max. 15 pont

115 Szakmai szempontok    max. 50 pont

116 Komplexitás   max.: 20 pont

117 Horizontális szempontok   max.: 65 pont

118 Az ügyfél által elérhető 
maximális pontszám:

  155 pont

8.4. Igényelhető legmagasabb támogatási összeg (Ft)

A B C D E F

1 HACS név 1. célterület 2. célterület 3. célterület 4. célterület Egy ügyfél által 

egy kérelemben 

igényelhető 

legmagasabb 

támogatási 

összeg (forint)

2 Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER 

Egyesület 

50 000 000 50 000 000 5 000 000 0 50 000 000

„

A vidékfejlesztési miniszter 48/2013. (VI. 7.) VM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 11.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya
a) a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 

1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokra,
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b) az  előző évekről áthúzódó, az  a)  pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének 
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, 
tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) alapján az  a)  pont szerinti költségvetési fejezetben a  költségvetési évben megállapított új fejezeti 
kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.
 (2) Ha az előirányzatok bármelyikének felhasználásáról külön jogszabály rendelkezik, e rendeletet csak az abban nem 

szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E  rendelet alkalmazásában szakmai kezelő az  Ávr. 13.  § (3)  bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott, 
a miniszter által vezetett minisztérium szervezeti egységének vezetője.

II. FEJEZET
AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. Közös szabályok 

3. §  A  fejezeti kezelésű előirányzatok cél szerinti, időbeni és szabályos felhasználásáért, a  feladatok végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedések megtételéért a szakmai kezelő a felelős.

4. § (1) Ha az  előirányzatok kezelésében lebonyolító szerv vesz részt, tevékenységéért – ha a  lebonyolító szervvel kötött 
megállapodás így rendelkezik – külön díjazásban részesülhet. A  lebonyolítási díj összege – jogszabály eltérő 
rendelkezése kivételével – nem haladhatja meg a  fejezeti kezelésű előirányzatból lebonyolítási célra átadott 
összeg 4%-át. A  lebonyolítási díj a  lebonyolító szervnek a  lebonyolítással kapcsolatos összes költségét fedezi, ezt 
meghaladóan a lebonyolító szerv további díjazásban vagy költségtérítésben nem részesülhet.

 (2) A  lebonyolító szervnél a  lebonyolítással összefüggésben felmerült és igazolt költségek a  lebonyolítás céljából 
átadott fejezeti kezelésű előirányzatból téríthetőek meg, utólagos elszámolás mellett.

5. §  Az  előirányzatokból költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettséggel – a  62.  §-ban foglaltak kivételével – 
kizárólag költségvetési szerv részére nyújtható.

6. § (1) Az előirányzatokból nyújtott támogatás támogatásként tovább nem adható.
 (2) Az  előirányzatok felhasználása kapcsán felmerülő pénzügyi tranzakciós illeték kiadásaira fedezetet nyújthatnak 

az előirányzatokon rendelkezésre álló források.

4. A költségvetési támogatás igénylése

7. §  A támogatási kérelem tartalmazza
a) a kérelmező nevét, székhelyét, adószámát;
b) a kérelmező szakmai tevékenységének rövid bemutatását;
c) a támogatással elérni kívánt cél, feladat részletes bemutatását a megvalósítás ütemezésének és felelősének 

megjelölésével; valamint
d) a  megvalósítani kívánt feladat, elérni kívánt cél teljesítéséhez szükséges összköltséget tartalmazó részletes 

költségtervet, részletezve a  saját forrás, egyéb forrás vagy támogatás, valamint az  igényelt költségvetési 
támogatás összegét és annak időbeli ütemezését.

8. § (1) A  támogatói okirat kiadásához és a  támogatási szerződés megkötéséhez – ha azok a  támogatási igényhez nem 
kerültek benyújtásra – az Ávr. 72. §-ában meghatározottakon túl az igénylőnek be kell nyújtania
a) a gazdálkodó szervezet képviselőjének banki aláírási címpéldányát,
b) a  gazdálkodó szervezet fennállását igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén 

a  gazdálkodó szervezet képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy teljes bizonyító 
erejű magánokiratnak minősülő – okiratot,
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c) a  költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenység, feladat, beszerzés részletes 
ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, kapcsolódását a megjelölt támogatási célhoz, szükség szerint  
 költség-haszonelemzést és megvalósíthatósági tanulmányt,

d) ha a kedvezményezett olyan gazdasági társaság, amely vonatkozásában a miniszter tulajdonosi jogokat nem, 
csak szakmai felügyeletet gyakorol, a tulajdonosi joggyakorló üzleti tervet elfogadó határozatát,

e) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyeket, ha azt jogszabály előírja, valamint
f ) a támogatott projekttel kapcsolatban előírt egyedi feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat.

 (2) Ha a  benyújtott dokumentum tekintetében hiánypótlásra van szükség, a  szakmai kezelő – a  hibák, hiányosságok 
egyidejű megjelölése mellett – legfeljebb 15 napos határidőt állapít meg azok pótlására. Ha a támogatás igénylője 
a hiánypótlást nem teljesíti vagy azt hibásan vagy hiányosan nyújtja be, a támogatási igényt érdemi vizsgálat nélkül 
el kell utasítani, és erről a támogatás igénylőjét – megjelölve az elutasítás indokát – írásban értesíteni kell.

 (3) A civil szervezet hatályos adatait tartalmazó igazolásokat a szakmai kezelő hivatalból beszerzi.

5. A támogatási szerződés és a költségvetési támogatás folyósítása

9. § (1) A költségvetési támogatás folyósítására a kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott ütemezés szerinti 
mértékben és időpontban kerül sor.

 (2) A  lebonyolítás céljából átadásra kerülő előirányzat összegét és folyósításának ütemezését úgy kell megállapítani, 
hogy az a kötelezettségvállalás pénzügyi finanszírozási igényének megfeleljen.

10. §  A  támogatási szerződés módosítását az  indokok felsorolásával bármelyik fél – a  költségvetési támogatás 
költségterve, továbbá a  költségvetési támogatás felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje tekintetében 
– az eredeti támogatási szerződésben a költségvetési támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő letelte 
előtt legalább 15 nappal írásban kezdeményezheti.

6. Beszámolás, ellenőrzés

11. §  A kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználását az egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten tartja nyilván 
és az elszámolt költségeket más finanszírozó felé nem számolja el.

12. § (1) A  kedvezményezett a  költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó beszámolóját 
a  megvalósított tevékenység, feladat, beszerzés támogatási szerződésben meghatározott befejezési határidejét 
vagy határnapját követő 30. napig postai úton nyújtja be a  szakmai kezelőnek. A  beszámolás határidejének vagy 
határnapjának módosítása írásban kérhető a  támogatótól, a  támogatói okiratban, támogatási szerződésben 
meghatározott határidő leteltét vagy határnap elteltét megelőző 15. napig. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell 
a módosítás indokait.

 (2) A  beszámolóhoz a  kedvezményezett csatolja a  közbeszerzési eljárás lefolytatásával összefüggő, a  támogatási 
szerződésben meghatározott dokumentumokat.

 (3) A beszámolót – annak beérkezését követő 30 napon belül – a teljesítés igazolására jogosult személy megvizsgálja 
és javaslatot tesz a  szakmai kezelőnek annak elfogadására, elutasítására vagy – ha azt a  pályázati felhívás vagy 
a támogatói okirat, támogatási szerződés nem zárja ki – hiánypótlására.

 (4) A  beszámoló elfogadása esetén a  szakmai kezelő 8 napon belül írásban értesíti a  kedvezményezettet 
a  rendelkezésre álló felhatalmazó levél egyidejű visszavonásáról szóló nyilatkozattal együtt. A beszámoló részbeni 
vagy teljes elutasítása esetén a  költségvetési támogatás vagy annak meghatározott része visszafizettetéséről 
a szakmai kezelő gondoskodik.

 (5) A  beszámoló elbírálására vonatkozó határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal 
meghosszabbítható.

13. §  A  költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználását a  miniszter, a  szakmai kezelő, a  Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), 
a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), a Nemzeti Adó és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), a Nemzeti 
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a  továbbiakban: NAKVI), és a  pályázati kiírásban vagy 
a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott személy, szerv ellenőrizheti.
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14. §  Ha a  kedvezményezett önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a  jogszabályban vagy a  támogatói 
okiratban, támogatási szerződésben meghatározott valamely kötelezettségének, a  miniszter írásos döntésével 
a kedvezményezettet legfeljebb 3 évre kizárja az érintett fejezeti kezelésű előirányzat támogatási rendszeréből.

7. A pályázati eljárásra vonatkozó szabályok

15. §  Az előirányzatokból pályázati úton nyújtott költségvetési támogatás tekintetében a 3–6. alcímet az ezen alcímben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

16. § (1) A pályáztatási tevékenység éves pályázati terv alapján működik.
 (2) Az  éves pályázati tervet a  szakmai kezelő készíti el és azt a  miniszter hagyja jóvá. A  jóváhagyott pályázati tervet 

a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.
 (3) A pályázati terv jóváhagyásáig pályázatot kiírni csak a miniszter egyedi engedélye alapján, civil szervezet számára 

szóló pályázat esetén az Ávr. 92. §-ában és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civil tv.) 53. §-ában meghatározott 
egyeztetéseket követően lehet.

17. §  A pályázati kiírás alapján benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntést a beadási határidőt követő 60 napon belül 
meg kell hozni.

18. § (1) A  minisztert döntése meghozatalában a  miniszter vagy a  szakmai kezelő által kijelölt Bíráló Bizottság 
(a továbbiakban: Bizottság) segíti.

 (2) A  Bizottság legalább öt, legfeljebb kilenc tagból áll. A  Bizottságot elnök vezeti, akinek személyére és a  Bizottság 
összetételére a szakmai kezelő tesz javaslatot, amelyet a miniszter hagy jóvá.

 (3) A Bizottság ügyrendjét maga határozza meg.
 (4) A Bizottság az üléseiről írásos emlékeztetőt készít, amit minden esetben a Bizottság elnöke és egy felkért bizottsági 

tag hitelesít.

19. § (1) A  szakmai kezelő a  pályázót a  pályázat befogadásáról az  arra vonatkozó döntéstől számított 15 napon belül 
a  miniszter által vezetett minisztérium honlapján a  benyújtott pályázatokról készített döntési lista közzétételével 
tájékoztatja. A közzétett lista tartalmazza a befogadott és be nem fogadott pályázatokat.

 (2) A Bizottság a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 
45 napon belül készíti el, majd azt a szakmai kezelő 5 napon belül a miniszter elé terjeszti. Az elbíráláshoz szükséges 
javaslat elkészítésére előírt határidőtől a szakmai kezelő – indokolt esetben és a pályázati kiírásban meghatározott 
módon – eltérhet.

 (3) Ha a  pályázat jellege lehetővé teszi, a  Bizottság üléseiről készített írásos emlékeztetőben a  forráshiány miatt nem 
támogatott, de szakmailag megfelelő, költségvetési támogatásra érdemesnek ítélt pályázatok sorrendjét is meg kell 
határozni.

 (4) Ha az  Ávr. 74.  § (1)  bekezdése szerinti felszabaduló támogatási keretösszeg nem fedi le teljes egészében 
a forráshiány miatt elutasított sorban következő pályázat számára döntéssel megítélt támogatás összegét, a pályázó 
elfogadó nyilatkozata alapján a  döntéshez képest az  alacsonyabb összegű támogatásra vonatkozóan is köthető 
támogatási szerződés.

20. § (1) A  beszámoló vagy az  azzal kapcsolatos hiánypótlás késedelmes benyújtása esetére a  támogatói okiratban, 
támogatási szerződésben a támogatási összeg 2%-áig terjedő késedelmi kötbér köthető ki.

 (2) A  beszámoló 60 napon túli késedelmes benyújtása a  költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének 
minősül.

 (3) A  kötbérfizetési kötelezettség részletes feltételeit a  támogatói okiratban, támogatási szerződésben kell 
meghatározni.
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8. Egyedi döntés alapján nyújtott költségvetési támogatásra vonatkozó szabályok

21. §  Közalapítvány, civil szervezet, érdekképviseleti szerv, önkormányzat szakmai feladataihoz kapcsolódóan egyedi 
döntés alapján nyújtott költségvetési támogatásra a 3–6. alcímet az ezen alcímben meghatározott eltérésekkel kell 
alkalmazni.

22. § (1) A támogatási igény hiányosságainak pótlására, annak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül legalább 3, 
de legfeljebb 8 munkanapos határidőt kell megállapítani.

 (2) A hiánytalan támogatási igény nem jelent kötelezettséget a költségvetési támogatás odaítélésére és a költségvetési 
támogatásnak a támogatási igényben meghatározott összegben és feltétellel történő biztosítására.

III. FEJEZET
AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

9. Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges 
önerő (20/01/05/00)

23. § (1) Az  előirányzatból jogszabály alapján az  államra, mint tulajdonosra háruló kötelezettségek teljesítésének pénzügyi 
fedezetére adható támogatás, amely által a  többségi állami tulajdonú, regionális rendszereken végrehajtott 
fejlesztések helyi önkormányzatokkal közös vagy önálló Új Széchenyi Terv (KEOP, ROP, ETE) pályázatként történő 
megvalósítása esetén az állami rész fejlesztésére jutó arány önerőfizetési kötelezettsége finanszírozható.

 (2) Az  előirányzat felhasználása előirányzat-átcsoportosítással, utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás 
formájában történik. A kedvezményezettek költségvetési szervek.

 (3) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

10. Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése (20/01/09/00)

24. § (1) Az  előirányzatból a  Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programra alapozott, 2005. évben átdolgozott Balaton 
térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési koncepcióban szereplő prognosztizált beruházások 
kerülnek támogatásra.

 (2) Az  előirányzat felhasználása előirányzat-átcsoportosítással, utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás 
formájában történik. A kedvezményezettek költségvetési szervek.

 (3) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

11. Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása (20/01/19/00)

25. § (1) Az  előirányzat felhasználását az  1996-ban megkezdett vízbázisvédelmi célprogram végrehajtására vonatkozó 
jogszabályok és az Európai Unió Víz Keretirányelve határozzák meg.

 (2) Az  előirányzat felhasználása előirányzat-átcsoportosítással, utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás 
formájában történik. A kedvezményezettek költségvetési szervek.

 (3) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

12. Ivóvíz-minőség javító program (20/01/20/00)

26. § (1) Az  előirányzat segítségével a  vízellátás biztonságát növelő fejlesztések, ivóvízminőség-javító beruházások 
valósulnak meg. Az előirányzat támogatja az Almásfüzitő, Kocs, Nagyigmánd területén az egészséges ivóvízellátást 
biztosító távvezeték, illetve a Nyirád-darvastói vízátvezetést megvalósító távvezeték kiépítését.

 (2) Az  előirányzat felhasználása előirányzat-átcsoportosítással, utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás 
formájában történik. A kedvezményezettek költségvetési szervek.

 (3) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.
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13. Vízügyi feladatok támogatása (20/02/07/00)

27. § (1) Az  előirányzatból kerülnek finanszírozásra a  Halászati és Öntözési Kutatóintézet által „A Nemzeti Aszálystratégia 
program” kiemelt feladathoz szorosan kapcsolódó, az aszálykárok megelőzésének és csökkentésének lehetőségeivel 
kapcsolatban végzett kutatások költségei.

 (2) A kifizetés közvetlen módon, előfinanszírozás formájában történik.

14. Víz-, környezeti- és természeti katasztrófa elhárítás (20/02/08/00)

28. §  Az előirányzatból kizárólag a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok pénzügyi rendezésére kerül sor.

15. Természetvédelmi kártalanítás (20/02/09/00)

29. § (1) Az előirányzat a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból, illetve a védett állat 
kártételéből adódó kártalanítási igényeket, és az  azokkal összefüggésben felmerülő adminisztratív költségeket, 
továbbá a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges, a védett természeti területek védettségi szintjének 
helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvényben és a  földrendező és a  földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. 
törvény 12/C. §-ában előírt területvásárlásokat, kisajátításokat és kártalanítási igényeket, valamint a területek állami 
tulajdonba vételével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségeket finanszírozza.

 (2) Az  előirányzat kedvezményezettjei a  környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek és a  nemzeti 
park igazgatóságok.

 (3) Az  előirányzat felhasználása előirányzat-átcsoportosítással, utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás 
formájában történik.

 (4) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

16. Természetvédelmi pályázatok támogatása (20/02/10/00)

30. § (1) Az  előirányzat a  nemzetközi nyertes pályázatok támogatását, kiemelten az  önrész, társfinanszírozás biztosítását, 
az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása utáni előírt feladatok ellátását, a projektek önrészének, illetve 
a pótlólagosan felmerült költségek forrásának biztosítását szolgálja.

 (2) Az előirányzatból támogatható költségvetési szerv, környezet-, illetve természetvédő civil szervezet, közalapítvány 
vagy gazdasági társaság.

 (3) Az  előirányzat felhasználása költségvetési szerv részére előirányzat-átcsoportosítással, nem költségvetési szerv 
részére közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel, a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, utólagos 
elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában történik.

 (4) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

17. Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása (20/02/11/00)

31. § (1) Az  előirányzat terhére kerül finanszírozásra az  Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 
(a továbbiakban: OHÜ) szakmai feladatainak ellátásához szükséges támogatás.

 (2) Az előirányzat felhasználása az OHÜ-vel kötött támogatási szerződésben foglaltak szerinti kifizetéssel valósul meg.
 (3) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás 

formájában történik.
 (4) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

18. Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása (20/02/13/00)

32. § (1) Az előirányzatból kerül finanszírozásra az OHÜ működési feladatainak ellátásához szükséges támogatás.
 (2) Az előirányzat felhasználása az OHÜ-vel kötött támogatási szerződésben foglaltak szerinti kifizetéssel valósul meg.
 (3) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás 

formájában történik.
 (4) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.



54430 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 91. szám 

19. Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában (20/02/14/00)

33. § (1) Az előirányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján készülő Nemzeti 
Környezetvédelmi Programban meghatározott, aktuális feladatok ellátásában közreműködő, környezet- vagy 
természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek szakmai feladatainak támogatását biztosítja. Támogatás kizárólag 
szakmai programok megvalósításához biztosítható. Beruházási célú támogatás az  előirányzatból indokolt esetben 
nyújtható.

 (2) Az  előirányzat felhasználása közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel, a  kedvezményezettel kötött támogatási 
szerződés alapján, utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás 
formájában történik. Előleg folyósítása lehetséges.

 (3) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázat vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.

20. Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai (20/02/16/00)

34. § (1) Az előirányzat célja a közhasznú civil szervezetek támogatása a közterületen elhagyott hulladékok felszámolásában, 
a hulladékelhagyó magatartás visszaszorításában.

 (2) Az  előirányzat felhasználása közvetlenül a  kedvezményezett szervezet részére történő fejezeti kifizetéssel, 
beszámolást követő utófinanszírozás formájában valósul meg.

21. Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése (20/02/17/00)

35. §  Az előirányzatból kizárólag a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok pénzügyi rendezésére kerül sor.

22. Kisméretű szállópor (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások (20/02/21/00)

36. § (1) Az előirányzatból a környezeti levegő minőségének fenntartásához és javításához, illetve az emberi egészséget és 
a  természeti környezetet veszélyeztető légszennyezettség kialakulásának megelőzéséhez nyújtható költségvetési 
támogatás.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatások közül a  használt autóbuszok részecskeszűrővel történő utólagos 
felszereléséhez nyújtott támogatás az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti 
állami támogatásnak minősül, amelynek felhasználására a  vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, 
valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 
1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (HL L 315., 2007.12.03., 1. o.), valamint a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben foglaltak az irányadóak.

 (3) Az előirányzatból költségvetési szerv, kutatóintézet, gazdasági társaság és civil szervezet részére adható támogatás.
 (4) Az  előirányzat felhasználása költségvetési szerv részére előirányzat-átcsoportosítással, nem költségvetési szerv 

részére közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel, a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, utólagos 
elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában történik.

 (5) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

23. Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok (20/02/22/00)

37. § (1) Az előirányzat a hulladékról szóló törvényben meghatározott célokra fordítható.
 (2) Az előirányzatból a  feladatok végrehajtásában közreműködő, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv, 

valamint a miniszter tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaság részesülhet.
 (3) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel valósul meg.
 (4) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás 

formájában történik. Előleg folyósítása lehetséges.
 (5) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

24. Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása (20/02/30/00)

38. § (1) Az  előirányzat szolgál a  környezetvédelmi célú, elsősorban klímavédelmi, természetvédelmi, vízügyi, 
hulladékgazdálkodási és meteorológiai feladatok ellátásához szükséges fejlesztések forrásául.
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 (2) Az  előirányzaton szereplő PHARE Visszaforgó Hitelalap maradványából kerülnek finanszírozásra az  előirányzat 
terhére 2010. évben meghirdetésre került – a „Védett természeti területeken, valamint barlangokban és azok felszíni 
védőövezetén elhagyott hulladék felszámolása”, a  „Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációs feladatainak 
előkészítése”, valamint az „Illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai” című – pályázatok. Az  előirányzat 
kedvezményezettjei civil szervezetek és önkormányzatok.

 (3) Az  előirányzat felhasználása közvetlen módon, a  kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, fejezeti 
kifizetéssel, beszámolást követő utófinanszírozás formájában történik.

25. Egyéb szervezetek feladatai (20/02/35/00)

39. § (1) Az előirányzat önkormányzat és államháztartáson kívüli szervezet részére nyújtandó támogatások átadását szolgálja 
a 20/14/00/00 Fejezeti általános tartalék előirányzatból történő átcsoportosítást követően.

 (2) Az  előirányzat felhasználása közvetlen módon, a  kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, fejezeti 
kifizetéssel, utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában 
történik.

26. Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat (20/02/39/00)

40. § (1) Az  előirányzat biztosítja a  Környezetvédelmi Alap Célfeladatok (a  továbbiakban: KAC) és a  Vízügyi Célelőirányzat 
terhére vállalt kötelezettségek finanszírozását.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az előirányzat bevétele biztosítja a pályázatok ellenőrzését végző Kincstár részére 
fizetendő megbízási díj forrását, a  KAC pályázatokkal kapcsolatos irattározási feladatok finanszírozását, valamint 
a  korábban támogatásban részesített pályázatok záró-, illetve utóellenőrzési feladataival kapcsolatban felmerülő 
költségeket is.

 (3) Az előirányzat kedvezményezettjei gazdasági társaságok és önkormányzatok.
 (4) Az  előirányzat felhasználása közvetlen módon az  előirányzatból történő fejezeti kifizetéssel, beszámolást követő 

utófinanszírozás formájában valósul meg.

27. GEF-A Duna szennyezettségének csökkentése (20/02/40/00)

41. §  Az előirányzatból kizárólag a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok pénzügyi rendezésére kerül sor.

28. FAO intézmények finanszírozása (20/03/01/00)

42. § (1) Az  előirányzatból az  Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (a  továbbiakban: FAO) Európai 
és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala és a  Közös Szolgáltató Központ felállítására vonatkozó megállapodásban 
rögzített feladatok végrehajtása támogatható. Projektfinanszírozás   keretében a  kapacitásfejlesztést, 
az  élelmiszerbiztonságot, az  állategészségügyet, a  halászatot és akvakultúrát, az  erdőgazdálkodást, az  organikus 
mezőgazdaságot, a  fenntartható vidékfejlesztést, a  vízgazdálkodást, valamint a  Millenniumi Fejlesztési Célok 
elérését szolgáló fejlesztések kerülnek támogatásra.

 (2) Az előirányzat felhasználása a projektfinanszírozás esetében közvetlen módon a FAO Letéti Alapja részére történő 
fejezeti kifizetéssel valósul meg.

 (3) Az  előirányzat felhasználása a  projektfinanszírozás esetében utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás 
formájában történik.

29. Agrárkutatás támogatása (20/03/02/00)

43. § (1) Az  előirányzat célja az  agrár- és környezetügyi közhasznú K+F+I témák, a  kutatóintézetek működési feltételeinek 
javítása, a  K+F+I feladatok végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozása, továbbá a  kutatói utánpótlás 
elősegítése.

 (2) Az előirányzat kedvezményezettje a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó 
költségvetési szerv és a végrehajtásban közreműködő közhasznú kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezet 
lehet.
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 (3) Az  előirányzat felhasználása költségvetési szerv részére előirányzat-átcsoportosítással, nem költségvetési szerv 
részére közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel, a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, utólagos 
elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában történik.

 (4) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

30. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (20/03/03/00)

44. § (1) Az  előirányzat célja a  miniszter által vezetett minisztériummal szemben indított peres és nemperes eljárásokban 
a  jogerős bírósági döntésekkel, továbbá a  miniszter által vezetett minisztérium követeléseinek kezelésével 
kapcsolatban felmerülő illetékek, költségek és díjak alapján jelentkező fizetési kötelezettségek finanszírozása. 
Az előirányzat nyújthat fedezetet továbbá a miniszter által vezetett minisztériummal szemben indított munkaügyi 
perekből keletkező fizetési kötelezettségek teljesítésére.

 (2) A miniszter által vezetett minisztérium javára megítélt perköltséget az előirányzat bevételeként kell kezelni, amelyet 
ugyanezen előirányzat tárgyévi kifizetéseire lehet felhasználni.

 (3) A  rendelkezésre álló szabad forrás hiányában arról a  fejezeti kezelésű előirányzatból teljesíthető a  fizetési 
kötelezettség, amely előirányzat kezelésével kapcsolatban az keletkezett.

 (4) Az  előirányzat felhasználása a  jogosult részére történő fejezeti kifizetéssel történik. A  miniszter által vezetett 
minisztériummal szemben indított munkaügyi perekből keletkező fizetési kötelezettségek teljesítése fejezeten 
belüli előirányzat-átcsoportosítással történik.

31. Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása (20/03/04/00)

45. § (1) Az  előirányzat célja a  Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködésekben részt vevő és a  határon átnyúló 
vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a  magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek 
munkájának, működésének, szakmai programjainak közvetlen, egyedi támogatása.

 (2) Az előirányzat felhasználása a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, utólagos elszámolás melletti 
előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában, közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel 
történik.

 (3) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

32. Tanyafejlesztési Program (20/03/05/00)

46. § (1) Az  előirányzat célja a  tanyai gazdálkodás megújításával és a  tanyai életmód hátrányainak csökkentésével 
kapcsolatos kötelezettségek finanszírozása a következő területeken:
a) tanyai termékek piacra jutásának elősegítése,
b) a  tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott 

munkagépek, eszközök beszerzése,
c) a villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztések,
d) a  tanyagondnoki szolgálatok és tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil szervezetek 

tevékenységének fejlesztése,
e) megyei tanyafejlesztési programok kidolgozása,
f ) tanyagazdaságok fejlesztése,
g) tanyagazdaságok indító támogatása,
h) villanynélküli tanyák energiaellátását biztosító egyéni fejlesztések.

 (2) Az  előirányzat felhasználása – a  (4)  bekezdésben szereplő felhasználási mód kivételével – beszámolást követő 
utófinanszírozás formájában, lebonyolító szerveken keresztül valósul meg. Előleg folyósítása lehetséges.

 (3) Az előirányzat kedvezményezettjei:
a) a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított nonprofit 

gazdasági társaságok,
b) a tanyás térségek helyi önkormányzati társulásai,
c) a tanyás településeken bejegyzett és ott működő civil szervezetek, támogatásra jogosult civil szervezetek,
d) tanyai piacszövetkezetek,
e) a tanyás térségekben működő megyei agrárkamarák, valamint megyei agrárkamarák által alapított nonprofit 

gazdasági társaságok,
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f ) fővárosi kerületi önkormányzatok,
g) a tanyás térségekbe tartozó megyei jogú városok helyi önkormányzatai,
h) egyházak, önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek,
i) a tanyás térségekben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó támogatásra jogosult civil szervezetek,
j) mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó,
k) tanyán élő természetes személy.

 (4) Az  előirányzatból – előirányzat-átcsoportosítással – utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában 
finanszírozhatóak a  lebonyolításban részt vevő költségvetési szervek feladatellátással összefüggésben felmerült és 
igazolt költségei is.

 (5) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázat vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.

33. Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása (20/03/06/00)

47. § (1) Az  előirányzatból kerülnek finanszírozásra a  magyar nemzeti értékekről és a  hungarikumokról szóló törvényből 
következő, valamint a  Hungarikum Bizottság Titkársága által ellátott operatív működéshez szükséges alábbi 
feladatok:
a) a hungarikum tanúsító védjegyre grafikai pályázat kiírása és a védjegy lajstromozása,
b) a nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása és a bemutatásukat szolgáló honlap elkészítése,
c) szakmai útmutatók készítése,
d) szakmai felkészítő képzések és tájékoztató konferenciasorozat szervezése,
e) hungarikum és nemzeti értékek marketing kampányának elkészítése,
f ) a hungarikumok és nemzeti értékek népszerűsítésének, megismertetésének, kutatásának, megőrzésének és 

gondozásának támogatása.
 (2) Az előirányzat felhasználása a közzétett pályázati felhívások, valamint egyedi döntések alapján miniszteri döntéssel, 

önkormányzat, természetes személy, gazdasági társaság, illetve nonprofit szervezet részére a  kedvezményezettel 
kötött támogatási szerződés alapján fejezeti kifizetéssel, lebonyolító szervezeten keresztül, vagy költségvetési 
szervek részére fejezeten belüli, illetve más fejezethez történő előirányzat-átcsoportosítással valósul meg. 
Az előirányzatból határon túli szervezetek részére is nyújtható támogatás.

 (3) Az  előirányzatból – előirányzat-átcsoportosítással – finanszírozandóak a  lebonyolításban részt vevő költségvetési 
szervek feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségei is.

 (4) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás 
formájában történik. Előleg folyósítása lehetséges.

 (5) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázat vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.

34. Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 
(20/03/08/00)

48. § (1) Az  előirányzatának célja a  mezőgazdaságban tevékenykedő, civil tv.-ben meghatározott szervezetek, 
érdekképviseletek és szakmai szervezetek, közhasznú jogállású civil szervezetek szakmai feladatainak támogatása. 
Beruházási célú támogatás az előirányzatból nyújtható.

 (2) Az  előirányzat felhasználása közvetlen módon, a  kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, fejezeti 
kifizetéssel történik.

 (3) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás 
formájában történik. Előleg folyósítása lehetséges.

 (4) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázat vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.

35. Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása (20/03/10/00)

49. § (1) Az  előirányzat felhasználásának a  célja a  parlagfű elleni közérdekű védekezés és a  kapcsolódó célprogramok 
finanszírozása.

 (2) A  támogatásból pályázat és egyedi elbírálás alapján a  miniszter vagy a  Kormány más tagjának irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vagy önkormányzatok, valamint a  feladatok végrehajtásában 
közreműködő egyéb gazdálkodó szervezetek részesülhetnek.
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 (3) Az  előirányzat felhasználása közvetlen módon, a  kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján történő 
fejezeti kifizetéssel, illetve előirányzat-átcsoportosítással valósul meg.

 (4) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás 
formájában történik. Előleg folyósítása lehetséges.

 (5) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázat vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.

36. Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei (20/03/13/00)

50. § (1) Az  előirányzat a  részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az  ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös 
tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakításával összefüggésben a  földrendező és 
földkiadó bizottságokról szóló törvény és a  részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 
megszüntetésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján
a) a  fővárosi és megyei kormányhivatalt a  megosztási eljárással kapcsolatosan megillető költségtérítés 

kifizetéséhez,
b) a földmérési feladatok és jogi szolgáltatói feladatok ellenértékének kifizetéséhez,
c) a földtulajdonos által a 2011. vagy 2012. évben megfizetett megosztási költségek visszafizetéséhez,
d) a  részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos 

kommunikációs feladatok költségének kifizetéséhez,
e) a megosztási eljárás földhivatali feladatainak egyszerűsítéséhez szükséges szakmai jellegű kiadásokhoz
használható fel.

 (2) Az  előirányzatból nem nyújtható támogatás az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerint nehéz 
helyzetben lévő vállalkozásnak minősülő földtulajdonosnak.

 (3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti támogatás a  Szerződés 87. és 88.  cikkének a  mezőgazdasági termékek 
előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról 
és a  70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 13.  cikke 
szerinti támogatásnak, az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti támogatás mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) 
támogatásnak minősül. Ha a  földtulajdonos a  kifizetés időpontjában szabad mezőgazdasági csekély összegű (de 
minimis) kerettel nem rendelkezik, a  támogatás legkorábban a  földtulajdonost megillető mezőgazdasági csekély 
összegű (de minimis) támogatási keret felszabadulása után folyósítható.

 (4) Az előirányzat felhasználása előirányzat-átcsoportosítás esetében beszámolást követő utófinanszírozás formájában, 
az  államháztartáson kívüli kedvezményezett részére közvetlen kifizetéssel, utólagos elszámolás melletti 
előfinanszírozás útján történik.

 (5) Az előirányzatból költségvetési támogatás költségvetési szerv és gazdasági társaság részére adható.
 (6) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi kérelem alapján nyújtható.

37. Intézményi feladatok támogatása (20/03/15/00)

51. § (1) Az előirányzatból finanszírozhatóak a miniszter által vezetett minisztérium és a miniszter által felügyelt költségvetési 
szervek olyan többletfeladatai, amelyek elvégzése szükségszerű vagy jogszabály írja elő, de a  költségvetési szerv 
elemi költségvetése a  feladatok finanszírozására nem biztosít (elegendő) fedezetet. Az előirányzat maradványából 
finanszírozhatóak továbbá az MVH akkreditációs feladatainak tisztán hazai forrásból finanszírozandó költségei.

 (2) Az  előirányzat felhasználása közvetlen módon, a  kedvezményezett költségvetési szervvel kötött megállapodás 
alapján, valamint a  kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján történő fejezeti kifizetéssel, utólagos 
elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában valósul meg.

38. Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása (20/03/16/00)

52. § (1) Az előirányzat célja
a) a  gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 9–14.  §-ában és a  miniszter és a  Magyar Agrár-, 

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara között létrejött együttműködési megállapodásban,
b) a  Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az  állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi 

CXXVII. törvényben és a miniszter és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött megállapodásban,
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c) a  Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 30.  § 
(3) bekezdésében és a miniszter és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara között létrejött 
megállapodásban

meghatározott feladatok ellátásának biztosítása.
 (2) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás 

formájában történik. Előleg folyósítása lehetséges.
 (3) Az  előirányzat felhasználása közvetlenül a  kedvezményezett szervezet részére – támogatási szerződés vagy 

megállapodás keretében történő – fejezeti kifizetéssel valósul meg.
 (4) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

39. Állami génmegőrzési feladatok támogatása (20/03/19/00)

53. § (1) Az  előirányzat célja a  növényi génmegőrzési és az  őshonos haszonállatok génerőforrásainak védelmével 
kapcsolatos tevékenységet folytató költségvetési szervek, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, gazdasági 
társaságok, alapítványok és természetes személyek támogatása.

 (2) Az  előirányzat felhasználása közvetlen módon, a  kedvezményezett költségvetési szervek, illetve az  egyéb 
kedvezményezettek részére történő fejezeti kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással történik.

 (3) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás 
formájában történik. Előleg folyósítása lehetséges.

 (4) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázat vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.

40. Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (20/03/20/00)

54. § (1) Az előirányzatból a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 33–38. §-ában, valamint a szőlőtermesztésről és 
a  borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben a  hegyközségi szervezetek részére meghatározott feladatok 
hatósági működési és informatikai fejlesztési feladataira adható támogatás.

 (2) Az  előirányzat felhasználására a  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és a  miniszter közötti együttműködési 
megállapodás alapján kerül sor.

 (3) A  Hegyközségek Nemzeti Tanácsával kötött együttműködési megállapodás alapján a  támogatás átadására 
ütemezetten kerül sor, az  első ütem átadása esetében beszámolást követő utófinanszírozás, a  további részletek 
átadása esetében utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában.

 (4) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

41. Bormarketing és minőség-ellenőrzés (20/03/22/00)

55. § (1) Az  előirányzat bevétele a  2011. november 30-a után forgalomba hozott borok után tévesen megfizetett 
forgalombahozatali járulék befizetésekből származik, amely összegből kerül sor a  visszaigényelt összegek 
megtérítésére. A  visszafizetések után fennmaradó előirányzat a  szőlőültetvények országos térinformatikai 
nyilvántartásának (VINGISZ) fejlesztése, illetve az  Integrált Szőlészeti és Borászati Információs Rendszer (ISZBIR) 
fejlesztése céljából kerül felhasználásra.

 (2) Az  előirányzat felhasználása a  forgalombahozatali járulék esetében közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel, egyéb 
esetben a végső kifizetést teljesítő költségvetési szerv részére történő átutalással történik.

 (3) Az előirányzat felhasználása utófinanszírozás vagy utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában valósul 
meg.

42. Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai (20/03/25/00)

56. § (1) Az  előirányzat felhasználásának célja a  miniszter által vezetett minisztérium és a  miniszter irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek nemzetközi szervezetekben és egyezményekben való részvételével összefüggő tagsági 
díjainak és hozzájárulásainak finanszírozása.

 (2) A nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak kiegyenlítése közvetlenül fejezeti kifizetéssel, vagy költségvetési 
szervek részére történő előirányzat-átcsoportosítással történik.
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43. Géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt 
szenvedett termelők kártalanítása (20/03/28/00)

57. § (1) Az előirányzat felhasználási céljai:
a) a  géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett és megsemmisített szaporítóanyag igazolt 

ellenértékének megtérítése a megsemmisítésre kötelezett részére,
b) a  géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag köztermesztésbe bocsátásával 

érintett növényi kultúra, valamint a  NÉBIH által meghatározott pufferzónán belül található ivarilag 
kompatibilis növényfajt tartalmazó növényi kultúra megsemmisítése miatt a  károsult termelő 
hozamkárértéknek megtérítése a megsemmisítésre kötelezett részére,

c) az  a) és b)  pont szerinti megsemmisítés igazolt költségeinek megtérítése a  megsemmisítésre kötelezett 
részére,

d) a  b)  pont szerinti megsemmisítés során harmadik személynek okozott kár megtérítése a  megsemmisítésre 
kötelezett részére.

 (2) Az  előirányzat az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl a  Magyar Agrárkamaránál az  engedményezési szerződések 
megkötésével és a  kárfedező juttatás kifizetésével, valamint a  káresemény kapcsán felmerült kártérítési igény 
érvényesítésével kapcsolatban felmerült költségeknek a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamara részére történő megtérítésére használható fel.

 (3) Az  előirányzat felhasználása közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel, illetve költségvetési szervek részére  
előirányzat-átcsoportosítással valósul meg. Az  előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti 
előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában történik.

44. Méhészeti Nemzeti Program (20/04/06/00)

58. § (1) Az előirányzat a 2010–2013. időszakban a méhészeti ágazat uniós versenyképességének megtartását, fejlesztését, 
az ökológiai egyensúly fenntartását szolgálja.

 (2) Az előirányzat megállapodás keretében, pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a Magyar Méhészeti Nemzeti 
Program alapján a 2010–2013. közötti végrehajtási időszakokban a  központi költségvetés, valamint az  Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 
47/2010. (XII. 31.) VM rendeletben nevesített kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító 
szerv részére. Az előirányzat felhasználása beszámolást követő utófinanszírozás formájában történik.

 (3) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

45. Igyál tejet program (20/04/07/00)

59. § (1) Az előirányzatból a köznevelési intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátásához az oktatási 
intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében 
az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2008. július 
10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet szerinti közösségi támogatás nyújtható.

 (2) Az előirányzatból az (1) bekezdés szerinti támogatáson túl differenciált nemzeti kiegészítő támogatás is nyújtható, 
amelynek mértéke az  általános iskolai nevelés-oktatás keretében tanulók esetében a  köznevelési intézmény 
székhelye szerint 20%, 50% vagy 100%-os mértékben kerül megállapításra, az  óvodai nevelésben résztvevő 
gyermekek esetében egységesen 50% lehet. Nemzeti kiegészítő támogatás a gimnáziumban, a szakközépiskolában 
és a szakiskolában folyó nevelési-oktatási tevékenységhez kapcsolódóan nem nyújtható.

 (3) Az  előirányzatból nemzeti forrásból, pályázatos rendszerben történik a  program népszerűsítéséhez kapcsolódó 
intézkedés lebonyolítása. A program népszerűsítéséhez kapcsolódó intézkedés lebonyolítását végző civil szervezet 
részére közvetlenül, fejezeti kifizetéssel kerül a forrás átadásra.

 (4) Az  előirányzat – a  (3)  bekezdésben meghatározott feladat kivételével – megállapodás keretében, pénzeszköz 
átadás formájában átadásra kerül a 2013. évi óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 141/2012. (XII. 27.) 
VM rendeletben nevesített kérelmezők felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére. Az előirányzat 
felhasználása beszámolást követő utófinanszírozás formájában történik.

 (5) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázat vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.
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46. Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása (20/04/08/00)

60. § (1) Az  előirányzat a  mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági 
termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 
szerinti, az  1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a  gyümölcs- és zöldség-, valamint a  feldolgozott gyümölcs- és 
feldolgozott zöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a  megállapításáról szóló 2011. június 7-i  
543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján a  zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői 
szervezetek működésének megerősítését, fejlesztését, a válságok megelőzését és kezelését segíti elő.

 (2) Az  előirányzat – a  (3)  bekezdésben meghatározott feladatok kivételével – megállapodás keretében, pénzeszköz 
átadás formájában átadásra kerül a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek felé történő végső 
kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.

 (3) Az  „Informatikai rendszer létrehozása adatok összegyűjtése kezelése és rögzítése érdekében”, továbbá 
a  „Környezetvédelmi intézkedés feltételeit megalapozó tanulmányok elkészítése” feladatokkal összefüggő 
vállalkozási szerződésből származó kötelezettségek teljesítése esetében az  előirányzat felhasználása közvetlen 
módon, a  vállalkozó részére történő fejezeti kifizetéssel történik. Az  előirányzat felhasználása beszámolást követő 
utófinanszírozás formájában történik.

 (4) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

47. Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása (20/04/09/00)

61. § (1) Az  előirányzat az  Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott állatbetegségek felszámolását, ellenőrzését és 
megfigyelését segíti elő. Ezen előirányzatból kerül finanszírozásra továbbá a pénzügyi hozzájárulás a mézelő-méh 
kolóniák fogyásáról szóló önkéntes felügyeleti tanulmányi programokkal kapcsolatosan.

 (2) Az előirányzat megállapodás keretében, pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a NÉBIH felé történő végső 
kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére. Az  előirányzat felhasználása beszámolást követő utófinanszírozás 
formájában történik.

 (3) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

48. Uniós Programok ÁFA fedezete (20/04/10/00)

62. § (1) Az  előirányzatból kerül finanszírozásra a  2013. évi EU Élelmiszersegély program általános forgalmi adó 
(a  továbbiakban: áfa) összege, a  magyar intervenciós készletből származó gabona külföldi tagállamok kifizető 
ügynökségei részére történő átadását érintő és a  Magyarország által élelmiszersegélyezés céljára felhasználható 
intervenciós készletet érintő áfa összege. Az  előirányzat ez  irányú felhasználása az  MVH felé történő fejezeti 
kifizetéssel valósul meg.

 (2) Az előirányzatból kerül továbbá finanszírozásra az Európai Unió leginkább rászoruló személyeinek az  intervenciós 
készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátását célzó, a  2013-as költségvetési év terhére a  tagállamok 
rendelkezésére bocsátandó források felosztására vonatkozó terv elfogadásáról, valamint a  807/2010/EU rendelet 
egyes rendelkezéseitől való eltérésről szóló 1020/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelete által lehetővé 
tett visszatérítendő állami támogatás az  élelmiszersegély programban résztvevő segélyszervezetek számára. 
Az előirányzat ez  irányú felhasználása a kedvezményezett segélyszervezetekkel kötendő támogatási szerződésben 
foglaltak szerint, az MVH Biztosíték számlára történő fejezeti kifizetéssel valósul meg.

 (3) Az előirányzatból kerül továbbá finanszírozásra az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és a Halászati Operatív 
Program Technikai Segítségnyújtás, illetve a Halászati Operatív Program III. tengelye előirányzataihoz kapcsolódó áfa 
összege. Az előirányzat ez irányú felhasználása ÚMVP TS feladatot és HOP TS feladatot ellátó gazdasági társaságok, 
ügyvédi irodák, költségvetési szervek felé történő fejezeti kifizetéssel valósul meg.

 (4) Az  előirányzatból kerül továbbá finanszírozásra fejezeti kifizetéssel az  MVH részéről meghozott végzés alapján 
a  NAKVI téves jogszabály értelmezéséből eredő, 2008. január 1-től 2012. december 31-ig felhalmozott fizetési 
kötelezettsége, amely összeg az MVH részére kerül átutalásra.

 (5) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás 
formájában történik.

 (6) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.
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49. Iskolagyümölcs program (20/04/11/00)

63. § (1) Az előirányzat az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) belpiaci intézkedése a gyermekek 
gyümölcs- és zöldségfogyasztásának ösztönzése érdekében. A  támogatások nemzeti támogatási előirányzatának 
aránya legalább 31% lehet.

 (2) Az  előirányzat megállapodás keretében, pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a  kérelmező  
zöldség-gyümölcs termelői csoportok, termelői szervezetek, társulások és termelők felé történő végső kifizetést 
teljesítő lebonyolító szerv részére a  program és az  ahhoz kapcsolódó kommunikációs és értékelési programok 
végrehajtására. Az előirányzat felhasználása beszámolást követő utófinanszírozás formájában történik.

 (3) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás és pályázat útján nyújtható.

50. Nemzeti Diverzifikációs Program (20/04/12/00)

64. § (1) Az  előirányzat a  vitatott támogatási döntések miatt indult kártérítési keresetek elbírálása következtében megítélt 
összegekre használható fel.

 (2) Az  előirányzat megállapodás keretében, pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a  kártérítési keresetet 
megnyerő ügyfél felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.

51. Állattenyésztési feladatok támogatása (20/05/03/00)

65. § (1) Az  előirányzat célja a  hazai tenyésztésszervezési feladatok ellátása, a  tenyésztői, genetikai fejlesztő munka 
elősegítése.

 (2) A  támogatások célja a  bel- és külpiaci versenyképesség megőrzése, a  tenyészállat-állomány genetikai 
minőségének fenntartása és javítása, a  tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése a  törzskönyvezés, 
a  teljesítményvizsgálat és tenyészérték megállapításán belül az  egyes támogatott célterülethez kapcsolódó 
támogatható szolgáltatásokon keresztül.

 (3) Az  előirányzat kedvezményezettjei tenyésztő szervezetek tagjai, illetve akik tenyésztő szervezetek tenyésztési 
programjának végrehajtásához adatot szolgáltatnak.

 (4) Az  előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a  kedvezményezettek felé történő végső kifizetést 
teljesítő lebonyolító szerv részére. Az  előirányzat felhasználása beszámolást követő utófinanszírozás formájában 
történik.

 (5) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

52. A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása (20/05/04/00)

66. § (1) Az  előirányzatból kerülnek finanszírozásra a  sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések végrehajtásában 
közreműködő költségvetési szervek, szakmai és gazdálkodó szervezetek. Az előirányzat célja a tenyésztési, termelési 
integrációs programok, továbbá kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása, figyelemmel a  hazai genetikai 
állományra, különös tekintettel a  mangalicára és a  magyar sertésfajtákra (magyar nagy-fehér hússertés, magyar 
lapály sertés). Az  előirányzat célja továbbá a  termékfejlesztés, a  termékek eredetigazolása, minőségbiztosítása és 
piacra juttatása, a tenyésztés és a feldolgozóipar technikai fejlesztése. Beruházási célú támogatás az előirányzatból 
nyújtható.

 (2) A  támogatásból pályázat és egyedi döntés alapján a  miniszter vagy a  Kormány más tagjának irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a  feladatok végrehajtásában közreműködő nonprofit szakmai 
szervezetek, valamint gazdálkodó szervezetek, ezen belül sertéstartók és feldolgozók részesülhetnek.

 (3) Az  előirányzat felhasználása közvetlen módon, a  kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján történő 
fejezeti kifizetéssel, lebonyolító szervezeten keresztül, vagy előirányzat-átcsoportosítással valósul meg.

 (4) Az  előirányzatból – előirányzat-átcsoportosítással – finanszírozandóak a  lebonyolításban részt vevő költségvetési 
szervek feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségei is.

 (5) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás 
formájában történik. Előleg folyósítása lehetséges.

 (6) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázat vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.
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53. Vadgazdálkodás támogatása (20/05/05/00)

67. § (1) Az előirányzat támogatási céljai:
a) az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetése,
b) a fogoly repatriációs program mintaterületeinek támogatása,
c) a vadászható állatfajok monitoring programjainak beindítása, fajvédelmi terveinek kidolgozása,
d) a vadgazdálkodás pályázatos rendszerében történő támogatása.

 (2) Az  előirányzat felhasználása fejezeti kifizetéssel, valamint megállapodás alapján, fejezeten belüli, illetve fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosítással történik. Az  előirányzatból költségvetési szervek, valamint gazdasági 
társaságok részére adható támogatás.

 (3) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás 
formájában történik. Előleg folyósítása lehetséges.

 (4) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázat vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.

54. Erdőfelújítás (20/05/06/03)

68. § (1) Az  előirányzat biztosítja a  magántulajdonú erdők felújítási, fenntartási költségeinek támogatását. Az  előirányzat 
forrást biztosít a  szükséges adminisztrációs tevékenység, döntés-előkészítő feladatok végrehajtásának 
támogatásához is.

 (2) Az előirányzat – a (3) bekezdésben szereplő támogatások kivételével – pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül 
az erdőgazdálkodók felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.

 (3) Az  előirányzatból a  végső kifizetést teljesítő költségvetési szerv részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján 
forrás biztosítható a  fenntartható erdőgazdálkodást, erdőfelújítást szolgáló kutatási témák, és ezek kapcsán 
erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az  erdészetpolitikai célok 
kommunikációjának támogatásához.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti támogatások címzettjei erdőgazdálkodói nyilvántartásban és az  erdészeti szakszemélyzeti 
névjegyzékben szereplő személyek, a feladatok végrehajtását végző külső személyek, részben a miniszter, részben 
a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek.

 (5) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás 
formájában történik.

 (6) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

55. Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás (20/05/06/04)

69. § (1) Az  előirányzat a  2004. május 1-jét megelőzően megítélt erdőtelepítések e  rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő munkáinak támogatására szolgál. Az előirányzat forrást biztosít továbbá az erdőkkel kapcsolatos 
adminisztrációs tevékenységek, kutatási témák és döntés-előkészítő feladatok végrehajtásának támogatásához is.

 (2) Az előirányzat – a (3) bekezdésben szereplő támogatások kivételével – pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül 
a kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.

 (3) Az  előirányzatból a  végső kifizetést teljesítő költségvetési szerv részére történő előirányzat-átcsoportosítás útján 
forrás biztosítható a  fenntartható erdőgazdálkodást, erdőtelepítést szolgáló kutatási témák, és ezek kapcsán 
erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az  erdészetpolitikai célok 
kommunikációjának támogatásához.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti támogatások címzettjei erdőgazdálkodói nyilvántartásban és az  erdészeti szakszemélyzeti 
névjegyzékben szereplő személyek, a feladatok végrehajtását végző külső személyek, részben a miniszter, részben 
a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek.

 (5) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás 
formájában történik.

 (6) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

56. Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása (20/05/06/05)

70. §  Az előirányzatból kizárólag a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok pénzügyi rendezésére kerül sor.



54440 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 91. szám 

57. Fejlesztési típusú támogatások (20/05/07/00)

71. § (1) Az  előirányzatból a  miniszter a  Kincstár, mint lebonyolító szerv közreműködésével nyújt támogatást. 
Az előirányzatból finanszírozandóak a 2004. május 1-jét megelőző időszakban vállalt agrárberuházások forrásai.

 (2) A támogatások lebonyolítását, folyósítását, a követelések kezelését és az analitikus nyilvántartást a Kincstár, továbbá 
a  támogatások jogszerű felhasználásának ellenőrzését a  Kincstár és a  NÉBIH végzi a  miniszterrel kötött megbízási 
szerződés alapján.

 (3) Az  előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a  kedvezményezettek felé történő végső kifizetést 
teljesítő Kincstár részére.

 (4) Az előirányzatból finanszírozandóak a lebonyolító szerv feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségei is.
 (5) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás 

formájában történik.
 (6) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

58. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások (20/05/08/00)

72. § (1) Az  előirányzatból kerül finanszírozásra – a  Kvtv. 62.  §-ban nevesített kiadásokon túl – az  EMGA-ból finanszírozott 
egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás (top-up), az Európai Bizottság által 
jóváhagyott támogatási célok és csoportmentességi rendeletek, valamint a csekély összegű (de minimis) támogatás 
formájában már kihirdetésre került vagy tervezett célok, valamint az átmeneti támogatások.

 (2) Az  előirányzat felhasználása lebonyolító szerveken keresztül történik azzal a  kivétellel, hogy az  Agrár Széchenyi 
Kártya konstrukciók adminisztratív lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a  KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat 
Közvetítő Zrt. látja el.

 (3) A 2013. évi támogatási jogcímek az alábbiak:
1. az állattenyésztés támogatása, ezen belül

a) állatjóléti támogatások (a sertés- és a baromfi ágazatban),
b) állategészségügyi szolgáltatások támogatásaként egyes állatbetegségek megelőzése, leküzdése,
c) állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási költségének támogatása,
d) rendezett piaci kapcsolatok kialakítása a baromfi- és a sertés ágazatban,
e) a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatása,

2. az agrár-finanszírozás támogatása, ezen belül
a) birtokfejlesztési hitelek kamattámogatása,
b) éven túli forgóeszköz hitelek kamattámogatása,
c) családi gazdálkodók hiteleinek kamattámogatása,
d) aszály és fagykárok alapján felvett hitelek kamattámogatása,
e) a miniszter által megbízott pénzintézet adatszolgáltatás költsége,
f ) agrár forgóeszköz hitelprogram és az ehhez kapcsolódó kamattámogatás,
g) Agrár Széchenyi Kártya konstrukciók;

3. egyéb támogatások, úgymint
a) növény-egészségügyi feladatok ellátásának támogatása,
b) jégeső elhárítás díjtámogatása,
c) gázolaj jövedéki adójának de minimis támogatása,
d) mezőőrök foglalkoztatásának támogatása,
e) cukorrépa-termelők támogatása,
f ) tejtermelők nemzeti támogatása,
g) szárított takarmány de minimis támogatása,
h) a  Kvtv. 1.  melléklet, XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 10. Nemzeti agrár 

kárenyhítés jogcímcsoport szerinti támogatás kiegészítése,
i) mezőgazdasági biztosítási díjhoz nyújtott támogatás,
j) mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény 

alapján igénybe vehető egyéb támogatásokról szóló miniszteri rendelet, valamint miniszteri utasítás 
szerinti támogatások,

k) aflatoxin szennyezéssel kapcsolatos támogatás,
l) egyéb, év közben meghirdetett támogatási jogcímek.
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 (4) Az  előirányzat a  lebonyolító szervekkel kötött együttműködési megállapodások alapján pénzeszköz átadás 
formájában átadásra kerül a  kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolításban résztvevő 
szervek részére. Az előirányzat végső kedvezményezettjei a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vagy önkormányzatok, gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, 
egyéni vállalkozók, illetve természetes személyek.

 (5) Az  előirányzatból közvetlen fejezeti kifizetéssel kerül sor az  adatszolgáltatással kapcsolatosan felmerült költségek 
rendezésére.

 (6) Az előirányzat felhasználása beszámolást követő utófinanszírozás formájában történik.
 (7) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.
 (8) A  miniszter az  előirányzat felhasználásáról, valamint a  miniszter által jóváhagyott, év közben esetlegesen 

szükségessé váló új keretfelosztásról támogatási jogcímenkénti bontásban, negyedévente a  negyedévet követő 
hónap 20. napjáig tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert.

59. Nemzeti agrár-kárenyhítés (20/05/10/00)

73. § (1) Az  előirányzat a  termelők és az  állam kölcsönös kockázat- és tehervállalásán alapuló támogatási rendszer 
működtetését teszi lehetővé.

 (2) Az  előirányzatból finanszírozható azon gazdálkodók kárenyhítése, akik az  MVH-nak a  kárenyhítési hozzájárulás 
összegét a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvény 10.  § (3)  bekezdése szerinti határidőre befizették, és akiknek az  egész gazdaságukat tekintve 
a  tárgyévi mezőgazdasági káresemények miatti hozamérték-csökkenése meghaladja a  30%-ot. A  kártalanítás 
feltétele továbbá, hogy a  mezőgazdasági termelő az  egységes kérelem benyújtásával a  kockázatközösség tagjává 
válik és a  kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelmet határidőben benyújtotta az  illetékes agrárkár-megállapító 
szervhez.

 (3) Az  előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a  kedvezményezettek felé történő végső kifizetést 
teljesítő lebonyolító szerv részére.

 (4) Az  előirányzatból előirányzat-átcsoportosítással, vagy közvetlen fejezeti kifizetéssel finanszírozandóak 
az  agrár-kárenyhítési rendszerben részt vevő költségvetési szervek feladatellátással összefüggésben felmerült és 
igazolt költségei is.

 (5) Az  előirányzat felhasználása utófinanszírozás vagy utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában 
történik.

 (6) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

60. Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása (20/05/11/00)

74. § (1) Az  előirányzat célja a  közjóléti, rekreációs, turisztikai célú, személyszállításra használt, nem állami üzemeltetésű 
erdei vasutak kizárólag működési célú támogatása, beruházási célú támogatás az  előirányzatból nem nyújtható. 
Az  előirányzat kedvezményezettjei nonprofit gazdasági társaságok, civil szervezetek és költségvetési szervek. 
Támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 
15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006.12.28) hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) 
támogatásként nyújtható.

 (2) Az előirányzatból nyújtott támogatás pályázat meghirdetését követően hatósági szerződés formájában valósulhat 
meg.

 (3) Az  előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a  kedvezményezettek felé történő végső kifizetést 
teljesítő lebonyolító szerv részére. Az  előirányzat felhasználása beszámolást követő utófinanszírozás formájában 
történik. Előleg folyósítása lehetséges.

 (4) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázat útján nyújtható.

61. Állat- és növénykártalanítás (20/06/00/00)

75. § (1) Az előirányzat felhasználásának célja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvényben 
foglalt feladatok végrehajtásához szükséges források biztosítása.

 (2) Az  előirányzatból történik a  járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének 
és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések költségének, valamint a  hatóság által elrendelt állatok 
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leölése miatti, továbbá a  védekezés céljából megsemmisített növényi termékek után a  gazdálkodókat ért károk 
megtérítése.

 (3) Az  előirányzat az  állami kártalanítás, az  állami, valamint a  közérdekű védekezés céljára, továbbá a  járványügyi 
intézkedés során keletkezett állati vagy növényi eredetű melléktermékek szállításának és ártalmatlanításának, 
valamint a rendkívüli élelmiszerlánc-esemény elhárítása során a hatóságnál felmerülő költségek fedezetére, továbbá 
az egyéb, jogszabályban állami feladatként meghatározott vizsgálatok fedezetére szolgál.

 (4) Az előirányzat pénzeszköz átadás formájában kerül átutalásra a végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére, 
amely a támogatást a kártalanításra jogosultak, az ártalmatlanítást végző ATEV és SZATEV Fehérjefeldolgozó, illetve 
a  fővárosi és megyei kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságai részére, azok 
járványügyi intézkedései során keletkezett költségeire fedezetet nyújtó forrás biztosítására utalja át.

 (5) Az előirányzat felhasználása beszámolást követő utófinanszírozás formájában történik.
 (6) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

62. Uniós programok árfolyam-különbözete (20/07/01/00)

76. § (1) Az  előirányzat az  Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (a  továbbiakban: EMVA), az  Európai Halászati 
Alap és az  EMGA által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő árfolyam-ingadozás 
kezelésére szolgál.

 (2) Az előirányzatból kizárólag az MVH részére történik forrás átadás, pénzeszköz átadás formájában.

63. Egyéb EU által nem térített kiadások (20/07/02/00)

77. § (1) Az  előirányzat az  EU általi pénzügyi kizárásoknak, továbbá az  intervenciós felvásárlásokhoz kapcsolódó járulékos 
költségeknek az  Európai Unió által nem térített részének a  Kincstári Egységes Számla felé történő rendezését 
szolgálja. Az  előirányzatból kerül finanszírozásra továbbá a  korábbi évek átmeneti támogatási projektjeihez 
kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, melyek teljesítése fejezeti kifizetés útján történik.

 (2) Az  előirányzatból kerül biztosításra az  adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság általi 
végrehajtásához kapcsolódóan felmerült végrehajtási költségek azon része, amely a  végrehajtás során nem térült 
meg, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti hitelezői 
nyilvántartásba vételi díj és a  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (1)  bekezdése szerinti 
végrehajtási költség megelőlegezése.

64. Termőföldvédelem támogatása (20/10/02/00)

78. § (1) Az előirányzat a földvédelmi járulék befizetések kezelését szolgálja.
 (2) A  miniszter által vezetett minisztérium előirányzat-felhasználási keretszámlájára beérkező földvédelmi járulékok 

összege havi rendszerességgel kerül továbbutalásra a Kincstár részére.

65. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) (20/11/02)

79. § (1) Az  előirányzat uniós és hazai társfinanszírozással valósul meg. A  közösségi finanszírozás az  EMVA-ból kerül 
biztosításra.

 (2) A támogatás mértéke tengelyenként és intézkedésenként eltérő. Az I. tengely esetében az EU hozzájárulás átlagos 
mértéke 71,1%. A  II. tengely esetében 76,8%, a  III. tengelynél 71,6%, a  IV. tengely esetében a  76,6%. A Technikai 
segítségnyújtás esetében az EU hozzájárulás aránya 74,0%.

 (3) A támogatás igénybevételére az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult, aki 
az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályairól szóló jogszabályoknak megfelel és a támogatásra 
való jogosultságát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozatban állapította meg.

 (4) Az EMVA-ból finanszírozott intézkedéscsoportok (tengelyek) az alábbiak:
a) 20/11/02/01 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása
b) 20/11/02/02 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése
c) 20/11/02/03 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése
d) 20/11/02/04 IV. tengely: LEADER programok
e) 20/11/02/05 Technikai segítségnyújtás
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 (5) Az  előirányzat megállapodás keretében, pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a  kedvezményezettek 
felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére. Az  előirányzat felhasználása beszámolást követő 
utófinanszírozás formájában történik. Előleg folyósítása a  (4)  bekezdés a) és c)  pontjaiban foglalt támogatások 
esetében lehetséges.

 (6) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.

66. Halászati Operatív Program (20/11/03)

80. § (1) Az előirányzat a rossz műszaki állapotban lévő halastavak rekonstrukciójához, illetve a kínálat bővítése érdekében új, 
intenzív halnevelő üzemek létesítéséhez és a halfeldolgozás fejlesztéséhez használható fel.

 (2) Az intézkedéscsoportok (tengelyek) az alábbiak:
a) 20/11/03/01 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása 

(II. tengely)
b) 20/11/03/02 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)
c) 20/11/03/03 Technikai segítségnyújtás (V. tengely)

 (3) Az  előirányzat megállapodás keretében, pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a  kedvezményezettek 
felé történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére. Az  előirányzat felhasználása beszámolást követő 
utófinanszírozás formájában történik.

 (4) Az  előirányzat kedvezményezettjei költségvetési szervek, kutatóintézetek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, 
egyéni vállalkozók, érdekvédelmi szervezetek, egyesületek, illetve természetes személyek.

 (5) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázat vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.

67. Peres ügyek (20/13/00/00)

81. § (1) Az  előirányzat célja a  miniszter által vezetett minisztériummal szembeni peres eljárásokban a  jogerős bírósági 
ítéletek alapján keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása.

 (2) Az  előirányzat forrást biztosít a  fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és nemperes eljárásaiból 
származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is. Az előirányzat e célból történő felhasználása kivételesen, jelentős 
–  legalább 50,0 millió forint egyedi pertárgyértékű – fizetési kötelezettség esetén a  miniszter    egyedi döntése 
alapján lehetséges, ha a  központi költségvetési szerv rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet 
a kifizetésre. 

 (3) Az előirányzatból munkaügyi perekkel kapcsolatos kifizetések nem finanszírozhatók.
 (4) Az előirányzatból a  forrás biztosítása megállapodás alapján, közvetlen kifizetéssel történik, a peres üggyel érintett 

költségvetési szerv részére.

68. Fejezeti általános tartalék (20/14/00/00)

82. § (1) Az  előirányzat az  1.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti költségvetési fejezetbe tartozó, a  miniszter vezetése vagy 
irányítása alá tartozó költségvetési szervnél vagy fejezeti kezelésű előirányzat esetében a  költségvetési év során 
felmerülő, az  évközben előre nem látható feladatok kiadásainak fedezetére, eseti kötelezettségek teljesítésére és 
egyéb állami feladatok ellátásának finanszírozására szolgál.

 (2) Az előirányzat felhasználása előirányzat-átcsoportosítással történik.

69. Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (20/15/00/00)

83. § (1) Az előirányzat a Kormány határozatában meghatározott célra és ütemezés szerint használható fel.
 (2) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon az Ávr. 152. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a Kormány döntése 

alapján történik.

70. SAPARD-támogatásból megvalósuló programok (20/16/00/00)

84. § (1) Az előirányzaton a 2006-ban lezárult SAPARD Programmal kapcsolatos visszatérítések, kifizetések kezelése történik. 
Az  Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 
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1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet alapján leírt EU követelések és kamatainak rendezéséhez az  előirányzat 
biztosít forrást.

 (2) Az  előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a  SAPARD 2002. és 2003. évi Éves Pénzügyi 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 161/2003. (X. 13.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezettek felé 
történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.

71. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (20/17/00/00)

85. § (1) Az  előirányzaton keresztül kerül továbbításra a  központi költségvetés felé az  Európai Mezőgazdasági Orientációs 
és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott kísérő intézkedésekből visszakövetelt támogatások nemzeti 
része.

 (2) Az MVH kezdeményezésére a NAV végzi a végrehajtási eljárásokat, és a behajtott összegek nemzeti része a miniszter 
által vezetett minisztérium előirányzat felhasználási keretszámláján keresztül kerül továbbításra a  központi 
költségvetés részére.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

72. Hatályba léptető rendelkezések

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

73. Hatályon kívül helyező rendelkezések

87. §  Hatályát veszti a  XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 
2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 55/2012. (VI. 21.) VM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5.012/2013/4. számú határozata
 

A Kúria a dr. Ungvári Tamás jogtanácsos által képviselt Heves Megyei Kormányhivatal (3300 Eger, Kossuth utca 9.) 
indítványozónak a dr. Bánhidy Péter jogtanácsos által képviselt Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, 
Dobó tér 2.) ellen a  települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás, valamint az  inert hulladékgazdálkodás 
legmagasabb díjáról és a  díjalkalmazás feltételeiről szóló – a  72/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelettel 
módosított – 58/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló, az indítványozó által 2013. február 
27. napján előterjesztett indítványa folytán megindult nemperes eljárásban meghozta a következő

határozatot:

 1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának a települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatás, valamint az  inert hulladékgazdálkodás legmagasabb díjáról és a  díjalkalmazás 
feltételeiről szóló – a  72/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelettel módosított – 58/2009. (XI. 27.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete törvénysértő, ezért e rendelkezést 2013. január 1. napjára visszamenő hatállyal megsemmisíti.

 2. A  Kúria Önkormányzati Tanácsa Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának a  települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatás, valamint az  inert hulladékgazdálkodás legmagasabb díjáról és a  díjalkalmazás feltételeiről szóló 
– a 72/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelettel módosított – 58/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
2013. január 1-jéig fennálló hatályossága törvényellenességének megállapítására vonatkozó indítványt elutasítja.

 3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.
 4. A  Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy a  határozat közzétételére – a  Magyar Közlönyben való közzétételt 

követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor. 
A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

I. 1. A  Heves Megyei Kormányhivatal a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
136.  § (2)  bekezdése alapján a  Kúriához fordult és kérte, hogy a  Kúria állapítsa meg Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a  települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás, valamint az  inert hulladékgazdálkodás 
legmagasabb díjáról és a  díjalkalmazás feltételeiről szóló – a  72/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelettel 
módosított – 58/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a  továbbiakban: Ör.) 1.  melléklete törvényellenességét és 
semmisítse meg a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 56. § 
(3) bekezdésére is figyelemmel.
Az indítványozó előadta, hogy az  Ör. 1.  mellékletében a  kommunális hulladék közszolgáltatási díjak emelésére 
került sor 2012. december 30-ai hatállyal. A hulladékról szóló – a Magyar Közlöny 2012. november 30-ai számában 
kihirdetett, és 2013. január 1-jén hatályba lépett – 2012. évi CLXXXV. törvény (a  továbbiakban: Htv.) 108.  §-a 
hatályon kívül helyezte a  hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt (a  továbbiakban: Hgtv.). A  Hgtv. 
23. § f ) pontja adott korábban felhatalmazást a  települési önkormányzat képviselő-testületének a szemétszállítási 
díj mértékének a megállapítására. A Htv. – főszabály szerint – már nem ad felhatalmazást a szemétszállítás díjának 
önkormányzati rendeletben történő megállapítására, hanem azt a  Htv. 47.  § (4)  bekezdése és 88.  § (3)  bekezdés 
b) pontja alapján miniszteri hatáskörbe utalta. A Htv. átmeneti rendelkezései között a 91. § (2) bekezdés kimondja, 
hogy a  88.  § (3)  bekezdés b)  pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet, vagyis a  miniszteri 
rendelet hatálybalépésig a  közszolgáltató a  2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 
4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. A  Kormányhivatal szerint igaz ugyan, hogy 2012 decemberében 
– az önkormányzati rendelet megalkotásakor – még hatályban volt a Hgtv., azonban már kihirdetésre került a Htv., 
így szabályai ismertek voltak.
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A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közszolgáltatási díjat 
legalább egyéves díjfizetési időszakra kell meghatározni. Ezen jogszabályok alapján megállapítható, hogy a 2013-as 
évre vonatkozóan önkormányzati rendelet már nem tartalmazhat szemétszállítási díjmegállapítást, a 2012. év végén 
megalkotott ilyen tárgyú rendeletek eleve ellentétesek a Korm.r. idézett szabályaival.
Az indítványozó szerint a  2013-as évre vonatkozóan már nem is lehetne jogszerűen hatályban önkormányzati 
szemétszállítási díjmegállapítás. Álláspontja szerint az  Ör. 1.  melléklete a  Htv. 47.  § (4)  bekezdésébe, 88.  § 
(3)  bekezdés bb)  alpontjába, a  91.  § (2)  bekezdésébe és a  Korm.r. 2.  § (1)  bekezdésébe ütközik, ezáltal 
jogszabálysértő. Kérte ezért az Ör. vizsgálni kért melléklete megsemmisítését.

 2. A  Kúria Önkormányzati Tanácsa a  Bszi. 52.  §-a alapján az  indítványt megküldte az  érintett önkormányzatnak 
állásfoglalása beszerzése céljából.

 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata állásfoglalást nyújtott be, melyben kifejtette, hogy az  Ör. nem ütközik 
más jogszabályba. Állásfoglalásában előadta, hogy a  Htv. 2013. január 1-jén lépett hatályba, így 2012. év 
decemberében a döntések meghozatalakor csak azokat a jogszabályokat vehették figyelembe, amelyek a hatályos 
szabályozással nem állnak ellentétben. A  Htv. hatálybalépésének a  hiányában az  önkormányzat nem mellőzhette 
a  díjmegállapítást. Az  önkormányzat legkésőbb 2012. december 31-ig jogszerűen volt abban a  helyzetben, 
hogy megállapítsa a  hulladékgazdálkodási díj mértékét, a  települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm.r. és a Hgtv. alapján.
Utalt az  érintett önkormányzat a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a  továbbiakban: Jat.) 2.  § (1) és 
(2)  bekezdésére. Ez  utóbbi kimondja, hogy a  jogszabály a  hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat 
meg kötelezettséget, így a  Htv.-nek nem lehet 2012-re visszamenőleges hatálya. Ebből következik, hogy 
az  önkormányzat jogszerűen állapította meg a  hulladékkezelési közszolgáltatási díjat. 2013. január 1-jétől 
valóban megszűnt az  önkormányzat díjmegállapítási jogosultsága, ugyanakkor maga a  Htv. mondja ki, hogy 
amennyiben a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében nem 
állapítja meg a  hulladékkezelési közszolgáltatási díjat, addig a  díjmegállapítás alapját a  2012. december 31-én 
alkalmazott díjtétel kell, hogy képezze. Ehhez viszont a  jogbiztonság követelményének érvényesülése érdekében 
az  önkormányzat elengedhetetlennek tartotta a  díjtétel hatályban tartását. A  kormányhivatal értelmezése szerint 
a  4,2%-os emelést a  korábbi díjhoz viszonyítva kell figyelembe venni, ez  azonban ellentmondó jogértelmezéshez 
vezet, hiszen a  korábbi díjtétel megállapítására is önkormányzati rendeletben került sor. A  Jat. 5.  § (4)  bekezdése 
alapján a felhatalmazás jogosultja köteles a jogszabályt megalkotni. A Jat. 13. § (1) bekezdése pedig a felhatalmazó 
rendelkezés hatályon kívül helyezése esetén követendő eljárásról szól. A Jat. ezen szabályai szerint a  felhatalmazó 
rendelkezéseknek, ha az  önkormányzat felhatalmazást kap, köteles a  testület eleget tenni. Erre tekintettel kérte 
a Kúria Önkormányzati Tanácsát, hogy az indítványt utasítsa el.

II.  Az indítvány az alábbiak szerint megalapozott.
 1. A  Hgtv. 23.  § f )  pontja 2013. január 1-jét megelőzően a  következőképpen rendelkezett: a  települési 

önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az  ingatlantulajdonost terhelő 
díjfizetési kötelezettséget, az  alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az  esetleges 
kedvezmények eseteit vagy a  szolgáltatás ingyenességét. 2013. január 1-jével a  Hgtv. egészét hatályon kívül 
helyezte a  Htv., s ettől az  időponttól hatályosan új szabályt alkotott. A  Htv. kihirdetéskori 47.  § (4)  bekezdése 
szerint a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a  Magyar Energia Hivatal (a  továbbiakban: Hivatal) 
javaslatának figyelembevételével a  miniszter rendeletben állapítja meg. A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megállapító rendelet 
mikor lép hatályba. E  rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet. A  Htv. 88.  § (3)  bekezdés bb)  alpontja 
a  felhatalmazást meg is erősíti. Kimondja: Felhatalmazást kap a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelős miniszter, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, a díjalkalmazási feltételeket, 
a  díjmegfizetés rendjét rendeletben állapítsa meg. A  Htv. 89.  § értelmében a  törvény rendelkezései 2013. január 
1-jén léptek hatályba.
A fentiek alapján 2013. január 1-jétől jogalkotói hatáskörrel nem a  települési önkormányzat képviselő-testülete, 
hanem a miniszter rendelkezik.

 2. Az  érintett önkormányzat az  Ör. 1.  mellékletét 2012. december 21-én kihirdetett és 2012. december 30-án 
hatályba lépett rendeletével állapította meg. A  Htv. 89.  § (1)  bekezdése szerint a  törvény 2013. január 1-jén 
lép hatályba. A  Htv. 47.  § (4)  bekezdéséből és 88.  § (3)  bekezdés b)  pontjából egyértelműen következik, hogy 
a  települési önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó jogalkotói 
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hatásköre 2013. január 1-jén megszűnt. Ez  nemcsak a  Htv. hatálybalépéséből következik, hanem abból is, hogy 
az önkormányzatoknak az adott tárgyban rendeletalkotásra felhatalmazást adó Hgtv. hatályát vesztette 2013. január 
1-jén. Tehát az érintett önkormányzat, amikor 2012. év végen megalkotta az Ör.-t, ezt annak tudatában tette, hogy 
2013. január 1-jétől ebben a tárgyban a rendeletalkotási hatásköre úgy szűnik meg, hogy más – a miniszter kap – 
erre felhatalmazást.

 3. A  Htv. 91.  §-a átmeneti rendelkezésként szól a  hulladékgazdálkodási díj legmagasabb mértékének 2013. évre 
történő meghatározásáról. A Jat. 12. § (1) bekezdése értelmében a módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező 
rendelkezés a  hatálybalépéssel, vagy ha a  módosító, illetve a  hatályon kívül helyező rendelkezés a  módosítást, 
illetve hatályon kívül helyezést meghatározott időponthoz vagy jövőbeli feltételhez köti, ennek az időpontnak vagy 
jövőbeli feltételnek a  bekövetkezésével végrehajtottá válik. A  Jat. 13.  § (1)  bekezdése értelmében a  felhatalmazó 
rendelkezés hatályon kívül helyezése esetén – kivéve, ha egyidejűleg a tárgykör szabályozására azonos tartalommal 
új felhatalmazó rendelkezést alkottak – a  hatályon kívül helyezésről rendelkező jogszabályban intézkedni kell 
a  végrehajtási jogszabály hatályon kívül helyezéséről vagy a  végrehajtási jogszabály azon rendelkezésének 
a hatályon kívül helyezéséről, amely a felhatalmazás végrehajtására irányul.
A Jat. fenti rendelkezéseinek egybevetéséből következően a felhatalmazás jogosultjának változása esetén lehetőség 
van olyan jogalkotásra, amelynek értelmében a  régi felhatalmazás alapján született jogszabály addig marad 
hatályban, amíg a  felhatalmazás új jogosultja meg nem alkotja az  adott tárgyban a  rendeletet. A  Htv. 91.  §-ában 
foglalt átmeneti rendelkezések azonban nem ezt a  jogalkotási megoldást választották. A  Htv. 91.  § (2)  bekezdés 
szerint a  88.  § (3)  bekezdésének b)  pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott (miniszteri) rendelet 
hatálybalépéséig a közszolgáltató – a (3), (4) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2012. december 31-én 
alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.
A Htv. e  rendelkezésből is egyértelműen megállapítható, hogy 2013. január 1-jét követően az  új felhatalmazás 
alapján megalkotott miniszteri rendelet hatálybalépéséig sem a korábbi önkormányzati rendelet marad hatályban.
A fenti törvényi rendelkezések alapján az  önkormányzat 2013. január 1-jét követő időszakra hatályosan nem 
alkothatott rendeletet, az  erre az  időszakra vonatkozó Ör.-beli szabály ellentétes a  Htv. 47.  § (4)  bekezdésével és 
88. § (3) bekezdés b) pontjával valamint a 91. § (2) bekezdésével. Megalapozott ezért az indítványozó azon állítása, 
hogy a  2013-as évre vonatkozóan már nem is lehetne jogszerűen hatályban önkormányzati szemétszállítási 
díjmegállapítás.
Erre tekintettel a  Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az  Ör. – indítványozó által támadott – 
1. melléklete 2013. január 1. napjától törvénysértő volt.

 4. Az Ör.-nek a 72/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelettel megállapított 1. melléklete 2012. december 30-án lépett 
hatályba. Megalkotásakor az önkormányzat a Hgtv. 23. § f ) pontja alapján jogalkotói hatáskörrel rendelkezett. A Htv. 
91. § (2) bekezdése a közszolgáltató részére az átmeneti időszakra a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díj 
figyelembe vételét rendelte, ezért a 2013. január 1-jét megelőzően az adott tárgyban hatályban volt önkormányzati 
rendelet a  törvény alapján is jelentőséghez jut. Jelen ügyben az  Ör. 1.  mellékletének az  a  szövegrésze, amely 
az  ott meghatározott táblázat kapcsán megállapítja: „Eger Megyei Jogú Város területén a  kommunális hulladék 
közszolgáltatás díja 2012. december 30-tól” – annyiban vehető figyelembe, hogy a  Htv. 91.  § (2)  bekezdésének 
közszolgáltató által történő alkalmazásánál ez  tükrözi a  2012. december 31-én alkalmazott díjat. A  közszolgáltató 
ehhez képest alkalmazhat 4,2%-al megemelt mértékű díjat addig, amíg a  88.  § (3)  bekezdés bb)  pontja alapján 
a  miniszter meg nem alkotja a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, a  díjalkalmazás feltételeit, és 
a díjmegfizetés rendjét. Tehát az Ör. 2013. január 1-jéig történő hatályossága e jogkövetkezményt kiváltja.

 5. A 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében a közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra 
kell meghatározni. A  Kúria megítélése szerint e  szabály célja, hogy a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapítására jogosult év közben ne változtathassa a  díjat, ezáltal a  közszolgáltatást igénybe vevők számára 
előre látható és kiszámítható legyen az alkalmazott díjtétel. Ehhez hasonló szabályt a Htv. is tartalmaz. A Htv. 47. § 
(1)  bekezdése értelmében a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra, 
általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni.
A Kúria megítélése szerint a fent meghatározott év közbeni módosítás tilalma az ugyanazon jogalkotói hatáskörrel 
rendelkező szervnek címzett kötelezettséget tartalmazza arra vonatkozóan, hogy maga ne módosítsa év 
közben az  egyszer már általa megállapított díjat. Jelen esetben a  jogalkotói hatáskör megváltozása kapcsán 
maga a  Htv. rendelkezik másként az  átmeneti időszakra. Az  Ör. 1.  melléklete 2012. december 21-én történő 
megalkotásakor a  Htv. átmeneti szabályai már ismertek voltak (a  Htv. 2012. november 30-án már kihirdetésre 
került). A Kúria megítélése szerint az önkormányzat az átmenetre a törvény rendelkezéseivel összhangban készült 
fel a  még hatályos jogalkotói hatáskör alapján. Erre tekintettel az  Ör. 1.  melléklete 2013. január 1-jéig hatályos 
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szövegének törvényellenessége nem állapítható meg. A Kúria megjegyzi, hogy 2013. május 10-én hatályba lépett 
a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 12. §-a által módosított Htv. új 91. § (1) bekezdése 
értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. július 1-jétől 2014. december 
31-éig az  e  §-ban foglalt eltérésekkel kell megállapítani. A  91.  § (2)  bekezdés értelmében a  természetes személy 
ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő 
szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott 
díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.
Látható tehát, hogy az  átmeneti időszakra maga a  törvényalkotó is átmeneti rendelkezéseket alkalmaz, ezt tette 
az önkormányzat is a 2013. január 1-je előtt a fennálló jogalkotói hatásköre alapján.
A Kúria a  fent kifejtett indokok alapján a  2012. évben alkotott Ör. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 
megállapító rendelkezése 2013. január 1-jéig történő hatályossága törvényellenességének megállapítására 
vonatkozó indítványt elutasította.

 6. Az  indítványozó a  megsemmisítés iránti kérelmében hivatkozott a  Bszi. 56.  § (3)  bekezdésére. A  Bszi. 56.  § 
(2)  bekezdése értelmében a  megsemmisített önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése a  határozatnak 
a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő napon hatályát veszti. A  Bszi. 56.  § (3)  bekezdés pedig kimondja, 
hogy az önkormányzati tanács a (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérően is megállapíthatja az önkormányzati 
rendelet vagy annak rendelkezése hatályvesztését, ha azt a  jogbiztonság vagy a  rendelet hatálya alá tartozó 
jogalanyok különösen fontos érdeke indokolja.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa jelen ügyben úgy ítélte meg, hogy a  Bszi. 56.  § (3)  bekezdésének alkalmazásával 
az  Ör. 1.  mellékletét a  fent részletesen kifejtett indokok alapján – 2013. január 1-jére visszaható hatállyal 
megsemmisíti. A  Kúria Önkormányzati Tanácsa tehát az  Ör. 1.  mellékletét nem kihirdetése napjára, hanem 
a települési önkormányzatok jogalkotói hatásköre megszűnte napjára visszaható hatállyal semmisítette meg.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  Bszi. 55.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerint elrendelte határozatának a  Magyar 
Közlönyben való közzétételét. A  Kúria egyben a  Bszi. 55.  § (2)  bekezdés c)  pontja alapján elrendelte, hogy 
a  határozat közzétételére – a  Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az  önkormányzati 
rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
A határozat elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2013. május 14.

Dr. Kozma György s. k.,
a tanács elnöke

 Dr. Balogh Zsolt s. k., Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,
 előadó bíró bíró
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 298/2013. (VI. 7.) KE határozata
államtitkári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – 
dr. Bitay Márton Örsöt 2013. június 3-ai hatállyal a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2013. május 31.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. június 3.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/02938/2013.

A Kormány 1303/2013. (VI. 7.) Korm. határozata
a Hongkongi Főkonzulátus újranyitásához kapcsolódó feladatokról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Hongkong székhellyel magyar főkonzulátus nyíljon Kínában, és a főkonzulátus konzuli kerülete 

Hongkong Különleges Közigazgatású Területre és Makaó Különleges Közigazgatású Területre kiterjedjen;
 2. tudomásul veszi, hogy Magyarország Pekingi Nagykövetségének konzuli kerülete az 1. pontban felsorolt különleges 

közigazgatású területekkel csökken;
 3. felhatalmazza a  külügyminisztert az  1.  pontban meghatározott külképviselet megnyitásához szükséges 

diplomáciai lépések megtételére és az érintett ország külügyminisztériumának tájékoztatására a konzuli kerületek 
2. pontban foglaltak szerinti módosításáról, továbbá megbízza a külképviselet megnyitásával összefüggő feladatok 
végrehajtásával;

Felelős: külügyminiszter
Határidő:  azonnal

 4. tudomásul veszi, hogy a  Honkongi Főkonzulátus újranyitásával kapcsolatosan a  kiküldötti és a  helyi alkalmazotti 
létszám, továbbá az  egyszeri beruházási és működési kiadások a  Külügyminisztérium 2013. évi költségvetésében 
nem kerültek megtervezésre, ezért a szükséges előirányzat biztosítása szükséges a Külügyminisztérium számára;

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, és a  külügyminisztert, hogy a  Külügyminisztérium fejezeten belül történő 
átcsoportosítással gondoskodjon a  Honkongi Főkonzulátus újranyitásával kapcsolatos feladatok ellátásához 
szükséges 2013. évi költségvetési források biztosításáról;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 külügyminiszter
Határidő:  azonnal
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 6. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Honkongi Főkonzulátus működésével kapcsolatos kiadások 2014. 
évtől a Külügyminisztérium költségvetésében kerüljenek megtervezésre;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 külügyminiszter
Határidő:  folyamatos

 7. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási 
és az  igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 
1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat 4.  pontja alapján gondoskodjon a  Külügyminisztérium Központi Igazgatás 
mindenkori engedélyezett létszámának 2 fővel, a  Külügyminisztérium Külképviseletek Igazgatás mindenkori 
engedélyezett létszámának 4 fővel történő növeléséről;

Felelős:  közigazgatási és igazságügyi minisztert
 külügyminiszter
Határidő:  folyamatos

 8. felhívja a külügyminisztert a Honkongi Főkonzulátus újranyitásához kapcsolódó feladatok teljesítéséhez szükséges 
beszerzések lefolytatására azzal, hogy a beszerzések mentesülnek a külön határozatban elrendelt beszerzési tilalom 
alól.

Felelős:  külügyminiszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1304/2013. (VI. 7.) Korm. határozata
a Pekingi Magyar Intézet létrehozásához szükséges a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében a Pekingi 
Magyar Intézet létrehozásához 397,3 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, 
a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 
12. Balassi Intézet cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések 
cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2014. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1304/2013. (VI. 7.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
260256 12 Balassi Intézet

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 36,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10,0
3 Dologi kiadások 140,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 210,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -397,3

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
260256 12 Balassi Intézet 397,3

Millió forintban, egy tizedessel
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 397,3 397,3
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány
1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1305/2013. (VI. 7.) Korm. határozata
az Abujai Nagykövetség újranyitásához kapcsolódó feladatokról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Abuja székhellyel magyar nagykövetség nyíljon Nigériában, és a nagykövetség konzuli kerülete 

Nigéria egész területére kiterjedjen;
 2. felhatalmazza a  külügyminisztert az  1.  pontban meghatározott külképviselet újranyitásához szükséges 

diplomáciai lépések megtételére és az érintett ország külügyminisztériumának tájékoztatására, továbbá megbízza 
a külképviselet megnyitásával összefüggő feladatok végrehajtásával;

Felelős: külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. tudomásul veszi, hogy az  1.  pontban meghatározott külképviselet megnyitásával kapcsolatosan a  kiküldötti 
és a  helyi alkalmazotti létszám, továbbá az  egyszeri beruházási és működési kiadások a  Külügyminisztérium 
2013. évi költségvetésében nem kerültek megtervezésre, ezért a  szükséges előirányzat biztosítása szükséges 
a Külügyminisztérium számára;

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  külügyminisztert, hogy a  Külügyminisztérium fejezeten belül történő 
átcsoportosítással gondoskodjon az 1. pontban meghatározott külképviselet megnyitásával kapcsolatos feladatok 
ellátásához szükséges 2013. évi költségvetési források biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 külügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott külképviselet működésével kapcsolatos 
kiadások 2014. évtől a Külügyminisztérium költségvetésében kerüljenek megtervezésre;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 6. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási 
és az  igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 
1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat 4.  pontja alapján gondoskodjon a  Külügyminisztérium Központi Igazgatás 
mindenkori engedélyezett létszámának 2 fővel, a  Külügyminisztérium Külképviseletek Igazgatás mindenkori 
engedélyezett létszámának 4 fővel történő növeléséről;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
 külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 7. felhívja a  külügyminisztert az  1.  pontban meghatározott külképviselet megnyitásához kapcsolódó feladatok 
teljesítéséhez szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy a  beszerzések mentesülnek a  külön határozatban 
elrendelt beszerzési tilalom alól.

Felelős: külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1306/2013. (VI. 7.) Korm. határozata
a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia (ILC) 2013. június 5–20. között Genfben sorra kerülő 102. ülésszakán 
való magyar részvételről

A Kormány az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. rendelet 11. § e) pontja, valamint a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján

a) egyetért azzal, hogy a  Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 102. ülésszakán a  Magyarországot képviselő 
tripartit küldöttség vegyen részt;

b) felhatalmazza a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  küldöttség tagjait a  külügyminiszterrel egyetértésben 
jelölje ki;

c) felhívja a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot adja 
ki;

d) egyetért azzal, hogy a  Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 102. ülésszakán részt vevő küldöttség 
kormányzati oldala a nemzeti érdekek figyelembevételével:
– értékelje a  Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (a  továbbiakban: ILO) és a  Nemzetközi Munkaügyi 

Hivatal tevékenységét;
– vegyen részt a  nemzetközi munkaügyi egyezmények és ajánlások végrehajtásáról szóló, 

a foglalkoztatás és szociális védelem az új demográfiai kontextusban témával, illetve a fenntartható 
fejlődés, tisztességes munka és zöld munkahelyek témával foglalkozó, valamint a  szociális 
párbeszédről, mint az ILO stratégiai célkitűzéséről szóló vitákban;

e) felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyeket az ILO 2014–15. évi program 
és költségvetési tervének elfogadására.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1307/2013. (VI. 7.) Korm. határozata
a Nemzeti Külgazdasági Hivatal szakmai feladatainak ellátása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium 
és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
a  Nemzeti Külgazdasági Hivatal szakmai feladatainak ellátása érdekében 250 000 ezer forint egyszeri 
átcsoportosítást rendeli el a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 51. Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat jogcímcsoport 
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 9. Nemzeti Külgazdasági Hivatal cím javára az 1. melléklet 
szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1307/2013. (VI. 7.) Korm. határozathoz

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. K I A D Á S O K A módosítás jogcíme A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat Módosítás évre 
szám név neve áthúzódó

(+/-) hatása
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

297346 51 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat
1 Működési költségvetés

3 -250 000
XI. Miniszterelnökség

297513 9 Nemzeti Külgazdasági Hivatal
1 Működési költségvetés

3 250 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű                         
Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat Módosítás évre 
szám név neve áthúzódó

(+/-) hatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű                        

Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
ezer forintban

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
297346 51 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat -250 000

XI. Miniszterelnökség
297513 9 Nemzeti Külgazdasági Hivatal 250 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű                        

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb : azonnal 250 000         
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Dologi kiadások

Dologi kiadások

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

250 000

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Összesen

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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A Kormány 1308/2013. (VI. 7.) Korm. határozata
az elektronikus útdíjrendszer kiépítése érdekében szükséges fejezetek közötti  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdése alapján az  elektronikus 
útdíjrendszer kiépítése érdekében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 8. Elektronikus útdíjrendszer kiépítése 
jogcímcsoport terhére
a) a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím javára 2037,6 millió forint, valamint
b) a Kvtv. 1.  melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 5. Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala cím javára 100,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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X. Közigazgatási és Igazgatásügyi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások

338462 8 Elektronikus útdíjrendszer kiépítése -2 137,6

XIV. Belügyminisztérium
001580 7 Rendőrség

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások +2037,6

X. Közigazgatási és Igazgatásügyi Minisztérium
001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások +100,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XIV. Belügyminisztérium
001580 7 Rendőrség +2037,6

X. Közigazgatási és Igazgatásügyi Minisztérium
001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala +100,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 2 137,6 2 137,6
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

1 példány

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

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

1 példány

1. melléklet az 1308/2013. (VI. 7.) Korm. határozathoz
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A miniszterelnök 75/2013. (VI. 7.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kulturális központok kölcsönös 
nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a  közigazgatási és igazságügyi miniszternek az  emberi erőforrások miniszterével és a  külügyminiszterrel egyetértésben tett 
előterjesztése alapján
 1. egyetértek Magyarország Kormánya és a  Kínai Népköztársaság Kormánya közötti kulturális központok kölcsönös 

nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a tárgyalásokon résztvevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy – a  külügyminiszterrel egyetértésben – az  Egyezmény 

létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat 
tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 76/2013. (VI. 7.) ME határozata
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek 
kinevezéséről

 1. A  kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) 
Korm.  határozat 3. a)  pontja szerinti jogkörömben eljárva a  nemzetgazdasági miniszter és a  külügyminiszter 
együttes előterjesztése alapján

Szijjártó Pétert
– a Magyar–Libanoni Gazdasági Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Jordán Gazdasági Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Katari Gazdasági Vegyes Bizottság

magyar tagozata elnökévé kinevezem.
 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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