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Tar ta lom jegy zék

314/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl, 
valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérõl 30532

315/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról 30536

316/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról  szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm.
rendelet módosításáról 30542

317/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, 
a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes
szabályairól  szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 30543

318/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról  szóló 289/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosításáról 30557

319/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

Az egészségbiztosítási szervekrõl 30558

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

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi 
és mûszaki biztonsági hatóságokról 30563

321/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

A mûszaki biztonsági hatóságok mûszaki biztonsági tevékenységének és
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának
részletes szabályairól 30595

322/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

A pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési és kárpótlási
feladatokat ellátó szervekrõl 30598

323/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti
államigazgatási szerv kijelölésérõl 30602

324/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi
szakigazgatási szervekrõl, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról 30627

325/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

Az Oktatási Hivatalról  szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról 30637

326/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
módosításáról 30641

327/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalról 30652

328/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási
szerveinek kijelölésérõl 30666
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329/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

Egyes építésügyi, építésfelügyeleti és állami fõépítészi szervezetet érintõ
rendelkezések módosításáról 30749

330/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

A Nemzeti Államigazgatási Központról 30753

331/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának
részletes szabályairól 30755

332/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával
összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról 30764

333/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális
támogatásáról  szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról 30776

334/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló 1997. évi LXXX. törvény
végrehajtásáról  szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról 30777

335/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

Egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és
integrált emberi erõforrás-gazdálkodási rendszerérõl 30780

336/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programról 30786

337/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

A kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról 30788

338/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet

A vasúti vizsgaközpont kijelölésérõl 30789

19/2010. (XII. 27.) HM 
rendelet

Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról 30790

13/2010. (XII. 27.) NGM 
rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai szolgálati
viszonyának egyes szabályairól 30792

131/2010. (XII. 27.) OGY 
határozat

Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek
és tagjainak megválasztásáról  szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat
módosításáról 30817

132/2010. (XII. 27.) OGY 
határozat

A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról szóló 
70/1997. (VII. 15.) OGY határozat módosításáról 30818

1309/2010. (XII. 27.) Korm. 
határozat

A Nemzeti Egységes Kártyarendszer meg valósításával kapcsolatos
feladatokról 30818

1310/2010. (XII. 27.) Korm. 
határozat

A Széchenyi Kártya Program folytatásáról 30819

1311/2010. (XII. 27.) Korm. 
határozat

A 2011. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésérõl 30820

1312/2010. (XII. 27.) Korm. 
határozat

A Schengen Alap programzáráshoz kapcsolódó európai bizottsági
Zárójelentésrõl, a visszafizetés teljesítésérõl és a vita jogi úton történõ
rendezésérõl 30828

1313/2010. (XII. 27.) Korm. 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
közötti Megállapodásról 30829
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1314/2010. (XII. 27.) Korm. 
határozat

Az Elektronikus közigazgatás operatív program és az Államreform operatív
program 2009–2010. évi akciótervének módosításáról (kiemelt projektek
nevesítésérõl, pályázati konstrukciók törlésérõl) 30829

1315/2010. (XII. 27.) Korm. 
határozat

A szegregált lakókörnyezetben mélyszegénységben élõk komplex lakhatási
és képzéssel egybekötött munkaerõ-piaci modellprogramjának
koncepciójáról és a kapcsolódó intézkedésekrõl 30830

1316/2010. (XII. 27.) Korm. 
határozat

A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos 
idõszerû intézkedésekrõl  szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által
elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges
intézkedésekrõl 30831

1317/2010. (XII. 27.) Korm. 
határozat

Az általános tartalékból történõ átcsoportosításról 30836

1318/2010. (XII. 27.) Korm. 
határozat

A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából
történõ átcsoportosításról, valamint az egyéb év végi intézkedésekrõl 30837
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl, 
valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérõl

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 88.  § (2) bekezdés a) pontjában,
a munkaügyi ellenõrzésrõl  szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 9.  § (5) bekezdésében,
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. A munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelölése

1. § (1) A Kormány a munkavédelemmel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként
az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõséget (a továbbiakban: OMMF), továbbá a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelõségét
(a továbbiakban: munkavédelmi felügyelõség) jelöli ki.

(2) A Kormány a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkaügyi
hatóságként az OMMF-et, továbbá a fõvárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi
szakigazgatási szervének munkaügyi felügyelõségét (a továbbiakban: munkaügyi felügyelõség) jelöli ki.

(3) A munkavédelmi felügyelõségek és a munkaügyi felügyelõségek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egységei.

2. Az OMMF, a munkavédelmi felügyelõségek és a munkaügyi felügyelõségek jogállása és szervezete

2. § (1) Az OMMF központi hivatal, amelynek irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) látja el.

(2) Az OMMF önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
(3) Az OMMF-et a miniszter által kinevezett elnök vezeti, aki felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.
(4) Az OMMF székhelye Budapest.
(5) A miniszter irányítási jogkörében

a) kinevezi és felmenti az OMMF elnökhelyetteseit, valamint
b) normatív utasításban kiadja az OMMF szervezeti és mûködési szabályzatát.

(6) Az OMMF elnökhelyettesei felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – az OMMF elnöke
gyakorolja. Az OMMF elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat az OMMF kormánytisztviselõi, kormányzati ügykezelõi
és munkavállalói felett.

(7) Az OMMF-et az OMMF elnöke közvetlenül vezeti.
(8) Az OMMF elnöke az OMMF szakmai szervezeti egységein keresztül ellátja a munkavédelmi felügyelõségek és

a munkaügyi felügyelõségek szakmai irányítását.
(9) Az OMMF a munkavédelmi felügyelõségek és a munkaügyi felügyelõségek tevékenysége tekintetében

a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter közremûködésével hatékonysági ellenõrzést folytathat le.
(10) Az OMMF a munkavédelmi felügyelõségek és a munkaügyi felügyelõségek munkáját módszertani és tájékoztató

anyagok kiadásával, konzultációk tartásával, továbbá szakmai munkájának értékelésével támogatja.
(11) Az OMMF szervezi a munkavédelmi és a munkaügyi felügyelõk képzését, továbbképzését, továbbá az újonnan belépõ

felügyelõk vizsgáztatását.
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3. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv a fõvárosi és megyei kormányhivatal székhelyén mûködik, és
illetékességi területe megegyezik a fõvárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területével.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint
a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról
 szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6.  § (4) bekezdésében, valamint a 7.  §-ában meghatározott hatáskörök – a központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény 2.  §
(1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására kijelölt szakmai irányító szerv vezetõje az OMMF
elnöke.

(3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét az igazgató,
a munkavédelmi felügyelõséget és a munkaügyi felügyelõséget az igazgatóhelyettesek vezetik.

(4) A munkavédelmi felügyelõségek vezetõi szakmailag önállóan vezetik a felügyelõségeket, és munkavédelmi bírságot
szabnak ki.

(5) A munkaügyi felügyelõségek vezetõi szakmailag önállóan vezetik a felügyelõségeket, és munkaügyi bírságot
szabnak ki.

(6) A munkavédelmi felügyelõségek és a munkaügyi felügyelõségek keretében a hatósági feladatok ellátására
munkavédelmi felügyelõk és munkaügyi felügyelõk mûködnek.

3. Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet jogállása

4. § (1) Az OMMF munkavédelmi tevékenységének ellátását az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet
(a továbbiakban: OMFI) segíti. Az OMFI felett a miniszter gyakorolja – a középirányító szervre át nem ruházott –
irányítási jogokat. Az OMFI középirányító szerve – a (4) bekezdésben felsorolt jogok tekintetében – az OMMF. Az OMFI
ellátja az alapító okiratában és külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés, foglalkozás-egészségügyi és
a munkaegészségügyi kutatással összefüggõ feladatokat.

(2) Az OMFI önállóan mûködõ költségvetési szerv.
(3) Az OMFI élén igazgató áll. Az igazgatót az OMMF elnöke javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. Az OMFI

igazgatója felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – az OMMF elnöke gyakorolja.
(4) Az OMMF-nek, mint az OMFI középirányító szervének irányító jogai a következõk:

a) a Kormány vagy irányító szerv által megállapított költségvetési keretszámoknak az OMMF és OMFI közötti
megosztása;

b) a költségvetés végrehajtásában az OMFI tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, továbbá
a jóváhagyott költségvetési keretek, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén
intézkedés kezdeményezése az irányító szervnél;

c) javaslattétel, illetve közremûködés az irányító szerv hatáskörébe utalt elõirányzat-módosítási, -átcsoportosítási,
-zárolási, -törlési és -felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében;

d) közremûködés az OMFI tevékenységérõl, és költségvetési kerete végrehajtásáról, a részére meghatározott
teljesítménykövetelmények teljesítésérõl  szóló beszámolóinak az értékelésében, felülvizsgálatában;

e) javaslattétel, illetve közremûködés az OMFI pénzmaradványának, elõirányzat-maradványának megállapítása,
illetve jóváhagyása tekintetében, ideértve a kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradvány
felhasználási céljának, rendeltetésének felülvizsgálatát is;

f) közremûködés az OMFI kezelésében lévõ államháztartással összefüggõ közérdekû és közérdekbõl nyilvános
adatok kötelezõ közzététele, illetve erre irányuló igényre történõ szolgáltatása végrehajtásának irányításában.

(5) A Kormány munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként az OMFI-t jelöli ki az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl  szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 15/A.  §
(2)–(3) bekezdésében, továbbá az Mvt. 83/A.  § (4) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására.

4. Az OMMF munkavédelmi állami feladatai

5. § (1) Az OMMF ellátja a munkavédelem nemzetgazdasági szintû irányításával kapcsolatos feladatokat. Az OMMF saját
jogkörében kezdeményezi, elõkészíti és elõsegíti az Mvt. 14.  §-ában meghatározott állami irányítási feladatok
végrehajtását.

(2) Az OMMF részt vesz a miniszter jogszabály-elõkészítési és jogszabály-alkotási felelõsségébe tartozó jogi normák
tervezeteinek elõkészítésében.
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(3) Az OMMF – a munkavédelmi felügyelõségek közremûködésével – részt vesz
a) a Kormány és a miniszter munkavédelemmel kapcsolatos feladatai ellátásában;
b) a munkavédelmi elõírások végrehajtásának elõsegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység

ellátásában;
c) a munkavédelem országos programjának kialakításában és végrehajtásának irányításában;
d) a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintésében, a nemzetgazdaság munkavédelmi

helyzetérõl  szóló éves beszámoló jelentés elõkészítésében;
e) a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem

veszélyeztetõ és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásában.

6. § (1) Az OMMF
a) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ kormány-elõterjesztéseket és jogszabálytervezeteket;
b) részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában, együttmûködik más államok

szerveivel a munkavédelmi feladatok összehangolása végett, figyelemmel kíséri a nemzetközi munkavédelmi
kutatási eredményeket, azok hazai hasznosításának elõsegítése érdekében;

c) mint kijelölt nemzeti hatóság feladat- és hatáskörében ellátja az Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség Nemzeti Fókuszpontja feladatait;

d) ellátja az Mvt. 78.  §-ában megjelölt Munkavédelmi Bizottság titkársági, adminisztratív teendõit;
e) mûködteti az Mvt. 14.  §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti munkavédelmi információs rendszert;
f) a munkavédelmi bírság Mvt. 80.  § (2) bekezdése szerinti felhasználásával kapcsolatosan ellátja a munkavédelmi

jellegû bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól  szóló jogszabályban
számára megállapított feladatokat;

g) külön jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz egyéb bizottságok, testületek, tevékenységek
végzésében, mûködésében, különösen a szabványosítás, az akkreditálás, a nukleáris baleset-elhárítás, a kémiai
biztonság területén.

(2) Az OMMF ellátja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat Mvt.-ben és külön jogszabályban elõírt munkavédelmi
feladatainak – az OMFI közremûködésével történõ – szakmai irányítását is.

(3) A munkabaleseti információs rendszer mûködtetése az OMMF, valamint a külön jogszabályban meghatározottak
alapján a bányafelügyelet feladata. Az OMMF gyûjti és – az OMFI közremûködésével – feldolgozza a foglalkozási
megbetegedésekkel, fokozott expozíciókkal kapcsolatos adatokat.

5. Munkavédelmi hatósági feladatok és eljárás

7. § (1) Az OMMF, továbbá a munkavédelmi felügyelõségek, illetve munkavédelmi felügyelõk ellátják az általános
munkavédelmi hatósági feladatokat. A munkavédelmi feladatok ellátása kiterjed a munkabiztonság és
a munkaegészségügy hatósági feladataira. A munkavédelmi felügyelõ a munkavédelmi felügyelõség illetékességi
területén valamennyi munkahelyen ellenõrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétõl és telephelyétõl.

(2) Az OMMF, valamint a munkavédelmi felügyelõségek teljesítik az Mvt. 82/A., 83/A., 83/B., 83/C., 83/E.  §-ában, továbbá
az Eüatv. 3.  § i) pontjában, 4.  § (2) bekezdés t) pontjában és 15/A. §-ában meghatározott beszámolási, nyilvántartási és
adatkezelési kötelezettséget.

8. § (1) Az OMMF elsõfokú munkavédelmi hatósági jogkörében
a) ellátja az Mvt. 83.  §-ában meghatározott szakértõi engedélyezési feladatokat;
b) külön jogszabály szerint, szakhatóságként eljárva kiadja az igazságügyi szakértõi engedélyhez szükséges

szakhatósági állásfoglalásokat;
c) a munkavállalók rákkeltõ anyagok okozta foglalkozási eredetû egészségkárosodásokkal, illetve daganatos

megbetegedésekkel szembeni védelmének elõsegítése érdekében – az OMFI közremûködésével – az Mvt. 83/A.  §
(4) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el, és nyilvántartást vezet;

d) a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának külön jogszabály szerinti eljárásban történõ
igazolása céljából az Mvt. 83/B.  §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(2) Az OMMF a külön jogszabályban meghatározottak szerint közremûködik az Mvt. 84.  § (2) bekezdésében
meghatározott foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok ellátásában.
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(3) A munkavédelmi felügyelõségek gyakorolják az Mvt. 81.  §-ában meghatározott feladat- és hatásköröket. Ellátják
továbbá mindazon hatósági ellenõrzési feladatokat, amelyeket külön jogszabály nevesítve feladat- és hatáskörükbe
utal.

(4) Munkavédelmi bírság kiszabására elsõ fokon annak a munkavédelmi felügyelõségnek vezetõje jogosult, amelynek
illetékességi területén az ellenõrzött munkahely található.

(5) A munkavédelmi felügyelõ elsõfokú munkavédelmi hatósági jogkörében ellátja az Mvt. 84.  §-ában meghatározott
munkavédelmi hatósági feladatokat.

(6) Az OMMF kormánytisztviselõje a Magyar Köztársaság egész területén az OMMF elnöke által kiállított megbízólevél
birtokában végezhet ellenõrzést. Az ellenõrzés alapján induló elsõfokú hatósági eljárás lefolytatására
az a munkavédelmi felügyelõség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenõrzés történt.

(7) Munkavédelmi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minõsül
a) a munkavédelmi felügyelõ és a munkavédelmi felügyelõség vezetõje eljárása tekintetében az OMMF;
b) az OMMF eljárása vonatkozásában a miniszter.

(8) Munkavédelmi hatósági ügyben az OMMF eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
törvény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.

6. Az OMMF munkaügyi állami irányítási feladatai

9. § (1) Az OMMF a munkaügyi hatósági ellenõrzéssel kapcsolatos állami irányítási feladatokat lát el.
(2) Az OMMF a munkaügyi ellenõrzéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával összefüggésben együttmûködik az Európai

Unió tagállamainak munkaügyi feladatokat ellátó hatóságaival. A nemzetközi együttmûködés keretében
megkeresésre a hatáskörébe tartozó feladatokat érintõen tájékoztatást nyújt az elvégzett munkaügyi ellenõrzések
megállapításairól, valamint a munkaügyi jogszabályok tartalmáról.

(3) A Munka Törvénykönyve 106/A–106/B.  §-aiban – kivéve a 106/A.  § (1) bekezdésének e) pontját – meghatározott
szabályok megtartásának ellenõrzése céljából tartott vizsgálatok tapasztalatairól az OMMF beszámolót készít
a miniszter számára.

(4) Az OMMF a Met. 8/D.  §-a szerint közremûködik a munkaügyi ellenõrzés támogatása, az érintett hatóságok munkájának 
összehangolása, a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokba ütközõ foglalkoztatás elleni hatékony fellépés érdekében
mûködõ Munkaügyi Ellenõrzést Támogató Tanács tevékenységében.

7. Munkaügyi hatósági feladatok és eljárás

10. § (1) A munkaügyi hatósági feladatokat az OMMF és a munkaügyi felügyelõségek, illetve a munkaügyi felügyelõk látják el.
(2) Az OMMF elsõfokú hatósági jogkörében a munkaügyi szabályok munkáltatók általi megtartásának, illetõleg

a munkáltatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének külön jogszabály szerinti eljárásban történõ igazolása
céljából a Met. 8/C.  §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(3) A munkaügyi felügyelõ elsõfokú hatósági jogkörében a Met. 3.  §-a alá tartozó ellenõrzési tárgykörökben ellátja a Met.
4.  §-ában, 5.  §-a (2) bekezdésében, valamint 6–7/A.  §-ában meghatározott munkaügyi hatósági feladatait, továbbá
a Met. 1.  §-ának (5) bekezdésében meghatározott feladatot.

(4) A munkaügyi felügyelõ a munkaügyi felügyelõség illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenõrzést
tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétõl és telephelyétõl.

(5) Munkaügyi bírság kiszabására, valamint a Met. 7.  § (8) bekezdése szerinti határozat meghozatalára elsõ fokon annak
a munkaügyi felügyelõségének a vezetõje jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenõrzött munkahely
található.

(6) Az OMMF kormánytisztviselõje a Magyar Köztársaság egész területén az OMMF elnöke által kiállított megbízólevél
birtokában végezhet ellenõrzést. Az ellenõrzés alapján induló elsõfokú hatósági eljárás lefolytatására az a munkaügyi
felügyelõség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenõrzés történt.

(7) Munkaügyi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minõsül
a) a munkaügyi felügyelõ és a munkaügyi felügyelõség vezetõje eljárása tekintetében az OMMF;
b) az OMMF eljárása vonatkozásában a miniszter.
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(8) Munkaügyi hatósági ügyben az OMMF eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló törvény 
központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.

8. Egyéb feladatok

11. § (1) A Fõvárosi Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelõsége elsõfokon, az OMMF másodfokon, a külön jogszabályban
meghatározottak szerint országos illetékességgel ellátja a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli
mentesítéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) Az OMMF – a munkavédelmi és munkaügyi felügyelõségek bevonásával – mûködteti a munkavédelmi és munkaügyi
feladatai ellátásához, az általa kezelt adatok nyilvántartásához szükséges egységes informatikai rendszert.

9. Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl

 szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.
(3) A szakigazgatási szerv számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó

jogviszonyok tekintetében az e rendelet hatálybalépését megelõzõen az OMMF területi szerveként mûködõ
munkaügyi és munkavédelmi felügyelõség jogutódjának az alapító okiratban foglaltak szerint az a korábbi
illetékességi területén mûködõ megyei (fõvárosi) kormányhivatal tekintendõ, amelynek a szakigazgatási szervévé
– megyei (fõvárosi) illetékességi területet alapul véve – e rendelet hatálybalépésével válik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az állami foglalkoztatási szerv kijelölése tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 47.  § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8.  § (2) bekezdése tekintetében a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
 szóló 2010. évi XLIII. törvény 75.  § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. A foglalkoztatási szerv kijelölése

1.  § (1) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere a Foglalkoztatási Hivatalból és a munkaügyi központokból áll.
(2) A Kormány állami foglalkoztatási szervként a Foglalkoztatási Hivatalt, valamint a munkaügyi központot jelöli ki.
(3) A munkaügyi központ a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveként

mûködik.
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(4) Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási
hatósági ügyekben elsõ fokon a kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ munkaügyi központ kirendeltségei
járnak el. A Kormány az állami foglalkoztatási szerv azon feladataira, amelyre kormányrendelet más szervet nem jelölt
ki, a munkaügyi központokat jelöli ki.

2. Az irányítás szabályai

2.  § (1) A Foglalkoztatási Hivatal irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.
(2) A munkaügyi központok tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 6.  § (4) bekezdésében, valamint a 7.  § (2)–(4) bekezdésében meghatározott
hatáskörök – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló
2010. évi XLIII. törvény 2.  § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására kijelölt szakmai
irányító szerv vezetõje a Foglalkoztatási Hivatal fõigazgatója.

(3) A Khtv. 7.  § (1) bekezdése szerinti jogkört a miniszter gyakorolja.
(4) A miniszter

a) kezdeményezi a foglalkoztatáshoz kapcsolódó központi munkaerõpiaci programok kidolgozását és –
a Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (a továbbiakban: MAT) jogkörére is figyelemmel – dönt a központi
programok indításáról, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

b) a Foglalkoztatási Hivatal feladataival összefüggésben követelményeket határoz meg a számítógépes központi
adatgyûjtések adattartalma, valamint az információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában,

c) irányítja a Munkaerõpiaci Alap (a továbbiakban: MpA) felhasználásával kapcsolatos tervezési, beszámolási és
számviteli feladatok végrehajtását, valamint

d) figyelemmel kíséri az MpA foglalkoztatási alaprésze decentralizált keretének a munkaügyi központok által
történõ felhasználását, valamint a kormányzati foglalkoztatáspolitika érvényesítését.

3. Foglalkoztatási Hivatal

3.  § (1) A Foglalkoztatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi feladatokat ellátó központi
hivatal, jogi személy, önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

(2) A Hivatal élén a fõigazgató áll, aki felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.
(3) A Hivatal székhelye Budapest.

4.  § (1) A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében
a) megállapítja a munkaügyi központok kötelezõ belsõ szakmai szabályzatainak elveit és fõbb tartalmi

követelményeit,
b) meghatározza a munkaügyi központok szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket,

valamint koordinálja a munkaügyi központok munkaerõ-piaci szolgáltatásvásárlással, illetõleg a munkaerõpiaci
szolgáltatást nyújtók részére adható támogatással kapcsolatos feladatait, továbbá ellátja az álláskeresõk
ellátásával, valamint a foglalkoztatást elõsegítõ támogatások mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos
szakmai feladatokat,

c) meghatározza és kidolgozza a hatósági és szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges informatikai és
számítógépes rendszereket, valamint mûködteti a Hivatal kezelésében lévõ informatikai és számítógépes
rendszereket, továbbá ennek körében fejleszti, teszteli, telepíti, módosítja a programrendszereket, és kiadja
a programkezeléssel kapcsolatos felhasználói segédanyagokat,

d) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató
tevékenységet,

e) fejleszti a munkaerõpiaci szolgáltatásokat,
f) meghatározza a munkaügyi központok hatósági és szolgáltató tevékenységére vonatkozó adatgyûjtési

rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket,
statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,

g) javaslatot tesz a Hivatal és a munkaügyi központok informatikai rendszerének és ingatlanállományának
fejlesztésére,
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h) ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársainak humánerõforrás-fejlesztéséhez és belsõ szakmai
képzéséhez kapcsolódó feladatokat,

i) ellátja a munkaügyi központok hatósági ellenõrzési feladatainak szakmai felügyeletét,
j) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

ja) ellátja a munkavállalók kölcsönös foglalkoztatásának cseréjérõl  szóló nemzetközi szerzõdések
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

jb) elbírálja a munkaügyi központok megyei (fõvárosi) szervezete által hozott határozatok ellen benyújtott
fellebbezéseket,

k) adatokat gyûjt és elemez
ka) a munkabérek és keresetek alakulására vonatkozóan,
kb) a magánközvetítõk és -kölcsönzõk éves tevékenységérõl,
kc) a külföldiek – engedély-, illetve bejelentésköteles – magyarországi foglalkoztatásáról,

l) nemzetközi feladatokat lát el, amelynek keretében
la) koordinálja a munkaügyi központok nemzetközi tevékenységét,
lb) elõsegíti az ILO és EU tagságból adódó feladatok végrehajtását,
lc) koordinálja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – a személyek szabad áramlásához kapcsolódó –

feladatainak végrehajtását, és az adatok összegyûjtését a tagállami elszámolásokhoz,
ld) ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: EURES) magyarországi rendszere

mûködtetésének és fejlesztésének feladatait, az adatbázis figyelemmel kísérését, kapcsolatot tart az EURES
szerveivel,

le) az ügyfélszolgálat keretében tájékoztatást nyújt és tanácsadást végez a külföldi munkavállalás, az EURES
rendszer, illetõleg a külföldön igényelhetõ és a külföldiek által a Magyar Köztársaság területén igénybe
vehetõ álláskeresési támogatások egyes kérdéseirõl,

lf) együttmûködik az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: 
EGT államok) foglalkoztatási szolgálataival – különös tekintettel a szociális biztonsági rendszerek
koordinálásáról és annak végrehajtásáról  szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggõ feladatok
tekintetében,

m) vizsgálja a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggõ jogi szabályozás gyakorlati tapasztalatait,
javaslatot tesz a jogszabályok módosítására,

n) közremûködik a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggõ jogi szabályozás elõkészítésében,
o) ellát egyes munkaerõpiaci programokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek keretében

oa) központi munkaerõpiaci programot dolgoz ki, javaslatot tesz munkaerõpiaci programok indítására,
ob) a miniszter által megadott szempontok alapján irányítja, koordinálja a központi munkaerõpiaci programok

végrehajtását, továbbá lebonyolítja a MAT által jóváhagyott munkaerõpiaci programokat,
oc) a munkaügyi tanács állásfoglalása elõtt véleményezi a munkaügyi központ által indítandó programok

tervezetét,
p) ellátja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról  szóló nemzetközi szerzõdés

X. mellékletének 7. és 11. cikkében meghatározott védintézkedés (a továbbiakban: védintézkedés)
kezdeményezésének megalapozásához szükséges információgyûjtéssel és elemzéssel kapcsolatos feladatokat,

q) szervezi, bonyolítja, illetõleg koordinálja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, illetõleg más külföldi alapokból
támogatott egyes foglalkoztatási, képzési és informatikai programok meg valósítását,

r) ellátja a miniszter által meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat, valamint
s) ellátja a jogszabályok által meghatározott nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat, valamint
t) munkaügyi kutatásokat kezdeményez és végez, valamint
u) koordinálja a munkaügyi központok EU-támogatással meg valósuló tevékenységeit.

(2) A Hivatal ellátja a szociális partnerek munkaügyi érdekegyeztetésben  való részvételéhez szükséges felkészülése
támogatásával kapcsolatos feladatokat.

(3) A Hivatal a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat feladatainak ellátása érdekében együttmûködik
a) a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett társhatóságokkal,
b) a munkaadók és munkavállalók érdek-képviseleti szerveivel,
c) más államok hasonló feladatot ellátó szerveivel és a feladatkörét érintõ nemzetközi szervezetekkel, valamint
d) egyéb szervezetekkel.
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4. Munkaügyi központ

5.  § (1) A munkaügyi központ
a) kizárólag megyei szervezetbõl, vagy
b) megyei (fõvárosi) szervezetbõl és kirendeltségekbõl
áll.

(2) Az e rendelet 1. mellékletében meghatározott kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ munkaügyi
központok (továbbiakban: kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ munkaügyi központok) megyei (fõvárosi)
szervezettel és kirendeltségekkel rendelkeznek. A kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ munkaügyi
központok irányítása alá tartozik az illetékességi területükön lévõ valamennyi kirendeltség. Ettõl eltérõen a kizárólag
megyei szervezetbõl álló munkaügyi központok irányítása alá nem tartoznak kirendeltségek.

(3) A kirendeltség a munkaügyi központ önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége. A kirendeltség
nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a kirendeltség vezetõje vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ
ügyintézõje jár el.

(4) A munkaügyi központ vezetõje vagy más kormánytisztviselõje a kirendeltség vezetõjét vagy kiadmányozási jogkörrel
rendelkezõ ügyintézõjét elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

6.  § (1) A kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete
a) irányítja és ellenõrzi a munkaügyi központ kirendeltségeinek tevékenységét, ennek keretében közremûködik

a munkatársak szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató
tevékenységet,

b) ellátja az MpA pénzeszközeinek mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és
a felhasználás ellenõrzését,

c) dönt az MpA foglalkoztatási alaprészének és a közfoglalkoztatási támogatások elõirányzat decentralizált kerete
felhasználásáról,

d) ellátja az MpA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretébõl finanszírozott munkahelyteremtés, valamint 
a közfoglalkoztatási támogatások elõirányzat központi keretébõl finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos
feladatokat,

e) át nem ruházható hatáskörben a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsõfokú hatósági
jogkört gyakorol
ea) a munkaerõpiaci program kidolgozásának, meg valósításának megállapításával kapcsolatos ügyekben,
eb) a munkaerõpiaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával kapcsolatos ügyekben,
ec) a bérgarancia támogatással kapcsolatos ügyekben,

f) mûködteti az álláskeresõk támogatási rendszerét, és gondoskodik a támogatási és szolgáltatási rendszer szakmai
mûködtetésérõl,

g) a hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,
h) felelõs a szakmai munkát támogató szoftverek mûködtetéséért,
i) ellátja az Európai Uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,
j) ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, elbírálja másodfokon a kirendeltségek által hozott határozatok

elleni fellebbezéseket,
k) feladatainak ellátása érdekében együttmûködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi

kisebbségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek keretében irányítja és
koordinálja a kirendeltségeknek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvénybõl
adódó feladatainak végrehajtását,

l) ellátja a munkaügyi tanács titkársági feladatait, valamint
m) ellátja a felnõttképzési intézmények nyilvántartásba vételével és ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat.

(2) A hatósági szerzõdések megkötése tekintetében a szakigazgatási szerv vezetõje szerzõdéskötési képességgel
rendelkezik.

(3) A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete
a) feladatainak ellátása érdekében együttmûködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi

kisebbségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel. Ennek keretében
adatszolgáltatási feladatokat teljesít a fõvárosi és megyei kormányhivatal, valamint az egyes szakigazgatási
szervek felé – ideértve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról  szóló uniós
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rendeletek alapján történõ megtérítési igények érvényesítéséhez szükséges, havi rendszerességgel esedékes
adatszolgáltatást is,

b) illetékességi területén ellátja a védintézkedés kezdeményezésének megalapozásához szükséges
információgyûjtéssel és elemzéssel kapcsolatos feladatokat,

c) elkészíti a munkaügyi központ belsõ szakmai szabályzatait, valamint
d) illetékességi területén ellátja a munkaerõpiaci ellenõrzéssel kapcsolatos feladatokat.

(4) A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete, át nem ruházható hatáskörben, a munkaügyi központnak a külön
jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsõfokú hatósági jogkört gyakorol
a) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével,
b) a rendbírsággal, valamint
c) a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel
kapcsolatos ügyekben.

(5) A Kormány a magán-munkaközvetítési tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként
a munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezetét jelöli ki.

7.  § A kirendeltség
a) a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén ellátja az álláskeresõk nyilvántartásba vételével

kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megszüntetésével és
visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokkal kapcsolatos
feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi központ központi szervezetének hatáskörébe,

b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,
c) munkaerõpiaci szolgáltatásokat szervez és bonyolít,
d) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket,
e) munkaközvetítést végez,
f) fogadja a munkaerõigényekre vonatkozó bejelentéseket,
g) információt nyújt, tanácsadást végez,
h) az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,
i) közremûködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,
j) ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,
k) munkaerõpiaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal,

a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-elõkészítéssel
kapcsolatos feladatokat,

l) kapcsolatot tart a megye (fõváros), a kistérség gazdasági életében részt vevõ munkaadókkal, a helyi
önkormányzatokkal, a megyében, a kistérségben mûködõ más szervezetekkel, közremûködik a gazdasági
szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban,

m) ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról  szóló uniós rendeletek
végrehajtásával összefüggõ feladatokat, valamint

n) a munkaügyi központ feladatainak ellátása érdekében együttmûködik a fekvése szerinti munkaügyi központtal,
ennek keretében adatszolgáltatási feladatokat teljesít a munkaügyi központ felé.

8.  § (1) A szolgáltatási feladatokat a munkaügyi központ külön jogszabályban meghatározott kirendeltsége „kirendeltség és
szolgáltató központként” látja el. A kirendeltség és szolgáltató központ a szolgáltatási feladatok ellátásának keretében
a) mûködteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét, valamint ellátja azokat a munkaerõpiaci

szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem a kirendeltség lát el,
b) rehabilitációs munkacsoportot mûködtet, részt vesz a megváltozott munkaképességgel, fogyatékossággal,

illetve szociális rászorultsággal összefüggésben külön jogszabályban meghatározott szakértõi bizottságban,
c) közremûködik a megváltozott munkaképességû személyek részére foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások

nyújtásában.
(2) A kirendeltség és szolgáltató központ vezetõje fõosztályvezetõ-helyettes besorolású kormánytisztviselõ.
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5. Záró rendelkezések

9.  § E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

10.  § (1) A Foglalkoztatási Hivatal – mint költségvetési szerv – a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal névmódosulásával jön létre.
A Foglalkoztatási Hivatal – a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazati feladatok, a foglalkoztatási rehabilitáció, 
a rehabilitációs akkreditációs ügyek, valamint a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat feladatai kivételével –
a feladatellátás szempontjából a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal általános és egyetemes jogutóda.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen regionális illetékességgel mûködõ – különválással egyidejûleg
összeolvadás révén szakigazgatási szervvé váló – regionális munkaügyi központ jogutóda az alapító okiratban
foglaltak szerint a korábbi illetékességi területén mûködõ azon fõvárosi és megyei kormányhivatal, mellyel a megyei
illetékességi területet illetõen az összeolvadás megtörténik.

(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen az 1. mellékletben meghatározott kiemelt hatáskörrel rendelkezõ munkaügyi központok
feladat- és hatáskörei és a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az 1. mellékletben megjelölt
székhely szerinti megyei (fõvárosi) kormányhivatal tekintendõ az alapító okiratokban foglaltak szerint regionális
munkaügyi központ jogutódjának.

11.  § E rendelet
a) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet,
b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás

megállapításáról  szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

12.  § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról  szóló 291/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet.

(2) 2011. április 30-án a 4.  § (1) bekezdés p) pontja, valamint a 6.  § (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Kiemelt hatáskörrel rendelkezõ munkaügyi központok és illetékességi területük

1. Fõvárosi Munkaügyi Központ (Budapest)
Budapest
Pest Megye

2. Baranya Megyei Munkaügyi Központ (Pécs)
Baranya megye
Somogy megye
Tolna megye

3. Békés Megyei Munkaügyi Központ (Békéscsaba)
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Csongrád megye

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ (Miskolc)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye
Nógrád megye
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5. Fejér Megyei Munkaügyi Központ (Székesfehérvár)
Fejér megye
Komárom-Esztergom megye
Veszprém megye

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ (Nyíregyháza)
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Hajdú-Bihar megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

7. Vas Megyei Munkaügyi Központ (Szombathely)
Vas megye
Zala megye
Gyõr-Moson-Sopron megye

A Kormány 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról  szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 55.  § (1) bekezdés h) pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § a) pontjában,
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás, az Alkotmány 35.  §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1.  § A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról  szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„3.  § (1) A fogyasztóvédelmi felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõségek) a fõvárosi és megyei kormányhivatal
szervezetében szakigazgatási szervként mûködik.
(2) A felügyelõségek tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 6.  § (4) bekezdésében, valamint a 7.  §-ában meghatározott hatáskörök
– a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi
XLIII. törvény 2.  § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv
vezetõje az NFH fõigazgatója.”

2.  § A Kr. 4.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.  § A fõigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az NFH kormánytisztviselõi, kormányzati ügykezelõi és
munkavállalói felett.”

3.  § A Kr. 6.  § (2)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az NFH és a felügyelõségek
a) szakmai segítséget nyújtanak a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek tevékenységéhez és
a fogyasztói ismeretek bõvítéséhez, a fogyasztói tudatosság erõsítéséhez;
b) fogyasztói jogokat ismertetõ kiadványokat jelentetnek meg;
c) termék-összehasonlító vizsgálatokat végeznek, illetve végeztetnek, és közzéteszik azok eredményét;
d) módszertani segédanyagokat készítenek a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elõsegítése
és egységessége érdekében, továbbá
e) támogatják az önkormányzati tanácsadó irodák mûködését.
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(3) Az NFH és a felügyelõségek fogyasztóvédelmi hatóságként ellenõrzik
a) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról  szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3.  §-ában, 
5.  § (2) és (3) bekezdésében, valamint 6.  §-ában;
b) a lakásépítéssel kapcsolatos kötelezõ jótállásról  szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (2)–(4) bekezdésében és
5.  §-ában;
c) az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelezõ jótállásról  szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
3.  § (1)–(4) bekezdésében és 4–5.  §-ában 
foglalt rendelkezések betartását, és az Fgytv.-ben meghatározott szabályok szerint eljár ezek megsértése esetén.
(4) A (3) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.
(5) A felügyelõségek a külön jogszabályban meghatározott esetekben a szabálysértési hatóság jogkörét gyakorolják.”

4.  § A Kr. 5.  § a) és e) pontjában a „felügyelõségek igazgatóit” szövegrész helyébe „felügyelõségek vezetõit” szöveg, 5.  §
b) pontjában a „regionális” szövegrész helyébe a „területi” szöveg, a 6.  § (1) bekezdésben az „NFH központi szerve
útján” szövegrész helyébe az „NFH” szöveg, 6.  § (1) bekezdés g) pontjában az „NFH köztisztviselõinek” szövegrész
helyébe az „NFH és a felügyelõségek kormánytisztviselõinek” szöveg, a 7.  § (1) bekezdésében az „NFH-t” szövegrész
helyébe az „NFH-t és a területileg illetékes felügyelõséget” szöveg, a 7.  § (2) bekezdésében a „regionális” szövegrész
helyébe a „megyei” szöveg, illetve az „NFH központi szerve” szövegrész helyébe az „NFH” szöveg, a 8.  §
(2) bekezdésében az „NFH központi szervét” szövegrész helyébe az „NFH-t” szöveg, a 8.  § (4) bekezdésében és a 8/A. §
(2) és (4) bekezdésében az „NFH központi szerve” szövegrész helyébe az „NFH” szöveg, a 8.  § (3) bekezdésében
az „NFH-t” szövegrész helyébe az ”„NFH-t és a felügyelõségeket” szöveg, a 8/A.  § (1) és (3) bekezdésében „az NFH azon
szerve” szövegrész helyébe az „az a szerv” szöveg lép.

5.  § A Kr. a következõ 10.  §-sal egészül ki:
„10.  § A szakigazgatási szerv számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó
jogviszonyok tekintetében 2011. január 1-jét megelõzõen az NFH területi szerveként mûködõ fogyasztóvédelmi
felügyelõség jogutódjának az alapító okiratban foglaltak szerint az a korábbi illetékességi területén mûködõ megyei
(fõvárosi) kormányhivatal tekintendõ, amelynek a szakigazgatási szervévé a megyei (fõvárosi) illetékességi területet
alapul véve 2011. január 1-jén válik.”

6.  § Hatályát veszti a Kr. melléklete.

7.  § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 317/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, 
a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól  szóló
338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
az ingatlan-nyilvántartásról  szóló 1997. évi CXLI. törvény 90.  § (5) bekezdés c), d) pontjaiban,
a földmérési és térképészeti tevékenységrõl  szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29.  § (5) bekezdés a)–c) pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § a)–b) pontjában,
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
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1.  § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól  szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„1.  § (1) Ingatlanügyi hatóságként a Kormány – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – a földhivatali
szervezet-rendszernek a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti szerveit jelöli ki.
(2) A földhivatali szervezet-rendszer
a) megyei földhivatalokból, Budapesten a fõvárosi földhivatalból (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal),
b) körzeti földhivatalokból és kirendeltségekbõl,
c) a Földmérési és Távérzékelési Intézetbõl (a továbbiakban: FÖMI)
áll.
(3) A FÖMI központi hivatal, amelyet az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányít.
(4) A földhivatali szervezet-rendszer
a) területi szervei: a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti szervek,
b) helyi szervei: a (2) bekezdés b) pontja szerinti szervek.
(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kirendeltségek önálló hatósági jogkörrel nem rendelkeznek.
(6) A megyei földhivatal tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi
CXXVI. törvény 6.  § (4) bekezdésében, valamint a 7.  §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény 2.  § (1) bekezdés
h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetõje a miniszter.”

2.  § Az R. 2.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A földhivatal a rendelkezésre álló adat- és eszközállomány igénybevételével alaptevékenységén kívül,
megrendelõk részére egyéb – a fõvárosi és megyei kormányhivatal alapító okiratában foglalt – szolgáltatási
tevékenységet is végezhet, ha az hatósági feladatainak ellátását nem veszélyezteti.”

3.  § (1) Az R. 3.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A megyei földhivatal a fõvárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve.”

(2) Az R. 3.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A körzeti földhivatal a megyei földhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége. A körzeti
földhivatal nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a körzeti földhivatal vezetõje vagy kiadmányozási jogkörrel
rendelkezõ ügyintézõje jár el. A megyei földhivatal vezetõje vagy más kormánytisztviselõje a körzeti földhivatal
vezetõjét vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ ügyintézõjét az elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban nem
utasíthatja.”

4.  § (1) Az R. 5.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A FÖMI önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.”

(2) Az R. 5.  §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A FÖMI-t a miniszter által kinevezett fõigazgató vezeti.”

(3) Az R. 5.  §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A FÖMI – egyedi megállapodás alapján – a földhivatali nyilvántartások adatbázisából adatmûveleti,
adatfeldolgozási tevékenységet igénylõ esetekben országos statisztikai célú adatgyûjtéshez, hatósági ellenõrzések
teljesítéséhez, valamint több földhivatal illetékességi területére kiterjedõ adatigénylés esetén adatleválogatást és
adattovábbítást végezhet.”

(4) Az R. 5.  §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A FÖMI a rendelkezésére álló adat- és eszközállomány igénybevételével alaptevékenységén kívül, megrendelõk
részére egyéb – alapító okiratában foglalt – szolgáltatási tevékenységet is végezhet, ha az alaptevékenysége
feladatainak ellátását nem veszélyezteti.”

5.  § Az R. 7.  §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a csereszerzõdés alapján több körzeti földhivatalnál nyilvántartott ingatlanra kérik a tulajdonjog bejegyzését,
a döntés meghozatalára az a körzeti földhivatal rendelkezik illetékességgel, amelyhez az eredeti okiratokat
benyújtották.
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(5) Az Inytv. 16/A.  §-ban meghatározott fedezetcsere esetén – ideértve a forint alapú jelzálogjog fedezetéül szolgáló
ingatlanokat is –, ha a kérelem több körzeti földhivatal illetékességi területén fekvõ ingatlanokra vonatkozik, a döntés
meghozatalára az a körzeti földhivatal rendelkezik illetékességgel, amelynek illetékességi területén fekvõ ingatlanra
a jelzálogjog bejegyzést kérik. Ha több – különbözõ körzeti földhivatal illetékességi területén fekvõ – ingatlanra kérik
a jelzálogjog bejegyzését, az a körzeti földhivatal rendelkezik illetékességgel, amelyhez az eredeti okiratokat
benyújtották.”

6.  § Az R. második 7/B.  §-ának számozása 7/C.  §-ra változik.

7.  § Az R. 8.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 7.  § (4) és (5) bekezdésében szabályozott esetekben az eredeti okiratot csak a döntés meghozatalára jogosult
körzeti földhivatalhoz kell benyújtani. A többi körzeti földhivatalnál a kérelemhez csak az okirat egyszerû másolatát
kell csatolni, amelynek tartalmaznia kell a szükséges hatósági engedélyt (jóváhagyást) is. A kérelemben utalni kell arra,
hogy az eredeti okiratot melyik földhivatalhoz nyújtották be.”

8.  § (1) Az R. 17.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a földrendezõ és földkiadó bizottságokról  szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 12/E–F.  §-ai szerinti
eljárással érintett földrészleten belül az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló törvény hatálya alá
tartozó erdõ alrészlet található – ide nem értve a fásítást –, úgy azt önálló földrészletté kell alakítani még akkor is, ha
az nem éri el az Fkbt. szerinti területi minimumot. E földrészlet továbbra is a – megosztás elõtt
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett – tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonában marad. Spontán beerdõsülés
esetében, valamint akkor, ha kérdéses, hogy az érintett földterület erdõnek minõsül-e, a földhivatal belföldi jogsegély
keretében megkeresi a megyei kormányhivatal Erdészeti igazgatóságát.”

(2) Az R. 17.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyában hozott határozatot
a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséggel is közölni kell, ha az érintett ingatlan védett
természeti terület vagy Natura 2000 terület.”

9.  § Az R. 18.  §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az Fttv. 29.  §-ának (5) bekezdésével összhangban a Térképellátási Koordinációs Bizottságba egy-egy tagot
delegáló miniszterként a Kormány a területrendezésért, a területfejlesztésért, a közlekedésért, a környezetvédelemért, 
a vízgazdálkodásért, az államháztartásért, az e-közigazgatásért, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális
meg valósíthatóságának biztosításáért felelõs minisztert jelöli ki.”

10.  § Az R. a következõ 21.  §-sal egészül ki:
„21.  § 2011. január 1-jével a megelõzõen mûködött fõvárosi és megyei földhivatal általános és egyetemes jogutóda:
a) a Baranya Megyei Földhivatal esetében a Baranya Megyei Kormányhivatal,
b) a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal esetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal,
c) a Békés Megyei Földhivatal esetében a Békés Megyei Kormányhivatal,
d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal esetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,
e) a Csongrád Megyei Földhivatal esetében a Csongrád Megyei Kormányhivatal,
f) a Fejér Megyei Földhivatal esetében a Fejér Megyei Kormányhivatal,
g) a Fõvárosi Földhivatal esetében a Budapest Fõváros Kormányhivatala,
h) a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal esetében a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal,
i) a Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal esetében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,
j) a Heves Megyei Földhivatal esetében a Heves Megyei Kormányhivatal,
k) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal esetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,
l) a Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal esetében a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal,
m) a Nógrád Megyei Földhivatal esetében a Nógrád Megyei Kormányhivatal,
n) a Pest Megyei Földhivatal esetében a Pest Megyei Kormányhivatal,
o) a Somogy Megyei Földhivatal esetében a Somogy Megyei Kormányhivatal,
p) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatal esetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal,
q) a Tolna Megyei Földhivatal esetében a Tolna Megyei Kormányhivatal,

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám 30545



r) a Vas Megyei Földhivatal esetében a Vas Megyei Kormányhivatal,
s) a Veszprém Megyei Földhivatal esetében a Veszprém Megyei Kormányhivatal,
t) a Zala Megyei Földhivatal esetében a Zala Megyei Kormányhivatal.”

11.  § (1) Az R. 7.  §-ának (2) bekezdésében a „visszavonása” szövegrész helyébe a „visszavonása vagy felfüggesztése” szöveg lép.
(2) Az R. 7.  §-ának (3) bekezdésében a „visszavonására” szövegrész helyébe a „visszavonására vagy felfüggesztésére”

szöveg lép.
(3) Az R. 4.  § (2) bekezdés b) pontjában a „földhivatali dolgozók” szövegrész helyébe a földhivatal kormánytiszviselõi,

kormányzati ügykezelõi és munkavállalói” szöveg lép.

12.  § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Az R. 1. melléklete az e rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint módosul.
(3) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. mellékletében foglalt melléklet, az R. 4. melléklete helyébe e rendelet

3. mellékletében foglalt melléklet lép.
(4) Hatályát veszti

a) az R. 4.  § (2) bekezdésének a) pontja, ezzel egyidejûleg a b)–c) pont számozása a)–b)-re módosul,
b) az R. 4.  § (3) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet   a 317/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról 
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól  szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. mellékletének módosítása

1. Az R. 1. mellékletének 1. pontjában a „FÕVÁROSI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe a „BUDAPEST FÕVÁROS
KORMÁNYHIVATALÁNAK FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.

2. Az R. 1. melléklete 1. pontjának 1/2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1/2. Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatal (székhelye: Budapest, XIV. ker.)
Budapest IV. kerület
Budapest V. kerület
Budapest VI. kerület
Budapest VII. kerület
Budapest XIII. kerület
Budapest XIV. kerület
Budapest XV. kerület
Budapest XVI. kerület”

3. Az R. 1. mellékletének 2. pontjában a „BARANYA MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe a „BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.

4. Az R. 1. mellékletének 3. pontjában a „BÁCS-KISKUN MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe a „BÁCS-KISKUN
MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.

5. Az R. 1. mellékletének 4. pontjában a „BÉKÉS MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe a „BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.

6. Az R. 1. mellékletének 5. pontjában a „BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe
a „BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.

7. Az R. 1. mellékletének 6. pontjában a „CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe a „CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.
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8. Az R. 1. melléklete 6. pontjának 6/4. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6/4. Mórahalmi Körzeti Földhivatal
Ásotthalom
Bordány
Forráskút
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
Zákányszék”

9. Az R. 1. mellékletének 7. pontjában a „FEJÉR MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe a „FEJÉR MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.

10. Az R. 1. mellékletének 8. pontjában a „GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe
a „GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.

11. Az R. 1. melléklete 8. pontjának 8/5. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8/5. Mosonmagyaróvári Körzeti Földhivatal
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdõ
Halászi
Hegyeshalom
Hédervár
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Levél
Lébény
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Mosonudvar
Püski
Rajka
Újrónafõ
Várbalog”

12. Az R. 1. mellékletének 9. pontjában a „HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe a „HAJDÚ-BIHAR
MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.

13. Az R. 1. mellékletének 10. pontjában a „HEVES MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe a „HEVES MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.

14. Az R. 1. mellékletének 11. pontjában a „JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe
a „JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.
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15. Az R. 1. mellékletének 11/7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11/7. Karcagi Körzeti Földhivatal
Berekfürdõ
Karcag
Kunmadaras”

16. Az R. 1. mellékletének 12. pontjában a „KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe
a „KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.

17. Az R. 1. mellékletének 13. pontjában a „NÓGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe a „NÓGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.

18. Az R. 1. mellékletének 14. pontjában a „PEST MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe a „PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.

19. Az R. 1. mellékletének 15. pontjában a „SOMOGY MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe a „SOMOGY MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.

20. Az R. 1. mellékletének 16. pontjában a „SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe
a „SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.

21. Az R. 1. mellékletének 17. pontjában a „TOLNA MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe a „TOLNA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.

22. Az R. 1. mellékletének 18. pontjában a „VAS MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe a „VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.

23. Az R. 1. mellékletének 19. pontjában a „VESZPRÉM MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe a „VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.

24. Az R. 1. mellékletének 20. pontjában a „ZALA MEGYEI FÖLDHIVATAL” szövegrész helyébe a „ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA” szövegrész lép.

25. Az R. 1. melléklete 20. pontjának 20/6. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20/6. Zalaszentgróti Körzeti Földhivatal
Almásháza
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbõ
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbõ
Óhid
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Tekenye
Tilaj
Türje
Vindornyaszõlõs
Zalabér
Zalacsány
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég”

26. Hatályát veszti az R 1. melléklete 1. pontjának 1/3. alpontja.
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2. melléklet a   317/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A földhivatal eljárásaiban közremûködõ szakhatóságok

1. 2. 3. 4.

I. Mûvelés alól kivett terület újrahasznosítására készített terv ingatlanügyi hatóság által történõ
jóváhagyására vonatkozó eljárásban közremûködõ szakhatóságok

1. Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú
eljárásban

2. Minden esetben. A termõföld
minõségi védelme
követelményeinek
 való megfelelés.

megyei
kormányhivatal
növény- és
talajvédelmi
igazgatósága

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal

3. Ha a földrészlet
az ingatlan-nyilvántartás szerint
országos jelentõségû védett természeti
területen vagy Natura 2000 területen
van.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
az újrahasznosításra 
készített terv
a) a természet
védelmére
vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi
követelményeknek,
b) folyó parti
sávjában,
vízvédelmi
területen a felszín
alatti vizek és
az ivóvízbázisok
állapotának
védelmére
vonatkozó
szabályoknak,
a vízgazdálkodási
feladatok ellátására, 
a vizek
kártételeinek
elhárítására,
valamint az árvíz és
a jég levonulására
vonatkozó
feltételeknek
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

környezetvédelmi,
természetvédelmi
és vízügyi
felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség
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4. Ha az újrahasznosítást olyan
földrészleten  valósítják meg, amelyre
az ingatlan-nyilvántartásban – jogi
jellegként – régészeti lelõhely, régészeti
védõövezet, illetve mûemléki terület
ténye van feljegyezve vagy amelynek
helyrajzi száma a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatalról és
a kulturális örökségvédelmi
szakigazgatási szervekrõl  szóló Korm.
rendeletben meghatározott, a régészeti
lelõhelyeket, régészeti védõövezeteket,
mûemléki területeket és mûemlékeket
tartalmazó, a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal által vezetett adatbázisban
szerepel.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
az újrahasznosítás
a kulturális örökség
védelme
jogszabályban
rögzített
követelményeinek
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

fõvárosi és megyei
kormányhivatal
kulturális
örökségvédelmi
irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal

II. A földhivatal termõföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban
közremûködõ szakhatóságok

1. Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú
eljárásban

2. Minden esetben. A termõföld
minõségi védelme
követelményeinek
 való megfelelés.

megyei
kormányhivatal
növény- és
talajvédelmi
igazgatósága

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal

3. Ha a termõföld vízvédelmi területen, 
az ingatlan-nyilvántartás szerint
országos jelentõségû védett
természeti területen vagy Natura
2000 területen van.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a végleges más célú
hasznosítás
a) a természet
védelmére
vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi
követelményeknek,
b) folyó parti
sávjában, vízvédelmi
területen a felszín
alatti vizek és
az ivóvízbázisok
állapotának
védelmére
vonatkozó
szabályoknak,
a vízgazdálkodási
feladatok ellátására,
a vizek kártételeinek
elhárítására, valamint 
az árvíz és a jég
levonulására
vonatkozó
feltételeknek,
valamint
c) a tájvédelem
jogszabályban
rögzített
követelményeinek
a kérelemben
foglaltak szerint vagy 
további feltételek
mellett megfelel-e.

környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi
Fõfelügyelõség
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4. Ha a termõföld
az ingatlan-nyilvántartás szerint
helyi jelentõségû védett természeti
területen található.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a más célú
hasznosítás a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint vagy 
további feltételek
mellett megfelel-e.

települési
önkormányzat
jegyzõje, fõvárosban
a fõjegyzõ

fõvárosi és megyei
kormányhivatal

5. Ha a más célú hasznosítást olyan
földrészleten tervezik meg valósítani, 
amelyre
az ingatlan-nyilvántartásban – jogi
jellegként – régészeti lelõhely,
régészeti védõövezet, illetve
mûemléki terület ténye van
feljegyezve vagy amelynek helyrajzi
száma a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatalról és a kulturális
örökségvédelmi szakigazgatási
szervekrõl  szóló Korm. rendeletben
meghatározott, a régészeti
lelõhelyeket, régészeti
védõövezeteket, mûemléki
területeket és mûemlékeket
tartalmazó, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal által
vezetett adatbázisban szerepel.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a más célú
hasznosítás
a kulturális örökség
védelme
jogszabályban
rögzített
követelményeinek
a kérelemben
foglaltak szerint vagy 
további feltételek
mellett megfelel-e.

fõvárosi és megyei
kormányhivatal
kulturális
örökségvédelmi
irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal

III. A földhivatal termõföld idõleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban
közremûködõ szakhatóságok

1. Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú
eljárásban

2. Minden esetben A termõföld
minõségi védelme
követelményeinek
 való megfelelés.

megyei
kormányhivatal
növény- és
talajvédelmi
igazgatósága

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
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3. Ha a termõföld vízvédelmi területen, 
az ingatlan-nyilvántartás szerint
országos jelentõségû védett
természeti területen vagy Natura
2000 területen van.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a végleges más célú
hasznosítás
a) a természet
védelmére
vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi
követelményeknek,
b) folyó parti
sávjában, vízvédelmi
területen a felszín
alatti vizek és
az ivóvízbázisok
állapotának
védelmére
vonatkozó
szabályoknak,
a vízgazdálkodási
feladatok ellátására,
a vizek kártételeinek
elhárítására, valamint 
az árvíz és a jég
levonulására
vonatkozó
feltételeknek
a kérelemben
foglaltak szerint vagy 
további feltételek
mellett megfelel-e.

környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi
Fõfelügyelõség

4. Ha a termõföld
az ingatlan-nyilvántartás szerint
helyi jelentõségû védett természeti
területen található.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a más célú
hasznosítás a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint vagy 
további feltételek
mellett megfelel-e.

települési
önkormányzat
jegyzõje, fõvárosban
a fõjegyzõ

fõvárosi és megyei
kormányhivatal

5. Ha a más célú hasznosítást olyan
földrészleten tervezik meg valósítani, 
amelyre
az ingatlan-nyilvántartásban – jogi
jellegként – régészeti lelõhely,
régészeti védõövezet, illetve
mûemléki terület ténye van
feljegyezve vagy amelynek helyrajzi
száma a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatalról és a kulturális
örökségvédelmi szakigazgatási
szervekrõl  szóló Korm. rendeletben
meghatározott, a régészeti
lelõhelyeket, régészeti
védõövezeteket, mûemléki
területeket és mûemlékeket
tartalmazó, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal által
vezetett adatbázisban szerepel.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a más célú
hasznosítás
a kulturális örökség
védelme
jogszabályban
rögzített
követelményeinek
a kérelemben
foglaltak szerint vagy 
további feltételek
mellett megfelel-e.

fõvárosi és megyei
kormányhivatal
kulturális
örökségvédelmi
irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
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IV. A földhivatal engedély nélküli más célú hasznosítás esetén a más célú hasznosításhoz  való
hozzájárulás megadására irányuló eljárásban közremûködõ szakhatóságok

1. Bevonás és
közremûködés feltétele

Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

2. Minden esetben. A termõföld minõségi
védelme
követelményeinek  való
megfelelés.

megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi
igazgatósága

Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

3. Ha a termõföld
vízvédelmi területen,
az ingatlan-nyilvántartá
s szerint országos
jelentõségû védett
természeti területen
vagy Natura 2000
területen van.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a végleges más célú
hasznosítás
a) a természet
védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi
jogi követelményeknek,
b) folyó parti sávjában,
vízvédelmi területen
a felszín alatti vizek és
az ivóvízbázisok
állapotának védelmére
vonatkozó
szabályoknak,
a vízgazdálkodási
feladatok ellátására,
a vizek kártételeinek
elhárítására, valamint
az árvíz és a jég
levonulására vonatkozó
feltételeknek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

4. Ha a termõföld az 
ingatlan-nyilvántartás
szerint helyi jelentõségû 
védett természeti
területen található.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy a más 
célú hasznosítás a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

települési
önkormányzat jegyzõje, 
fõvárosban a fõjegyzõ

fõvárosi és megyei
kormányhivatal
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5. Ha a más célú
hasznosítást olyan
földrészleten
 valósították meg,
amelyre
az ingatlan-nyilvántartá
sban – jogi jellegként –
régészeti lelõhely,
régészeti védõövezet,
illetve mûemléki terület
ténye van feljegyezve
vagy amelynek helyrajzi 
száma a Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatalról és a kulturális
örökségvédelmi
szakigazgatási
szervekrõl  szóló Korm.
rendeletben
meghatározott,
a régészeti lelõhelyeket, 
régészeti
védõövezeteket,
mûemléki területeket és 
mûemlékeket
tartalmazó, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal 
által vezetett
adatbázisban szerepel.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy a más 
célú hasznosítás
a kulturális örökség
védelme jogszabályban
rögzített
követelményeinek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

fõvárosi és megyei
kormányhivatal
kulturális
örökségvédelmi irodája

Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal

                                                ”

3. melléklet  a   317/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A földhivatal telekalakítási eljárásában közremûködõ szakhatóságok

1. 2. 3. 4.

Bevonás és közremûködés
feltétele

Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

1. Telekcsoport újraosztása, 
telek megosztása, telkek
egyesítése és telekhatár
rendezése esetén.

A helyi építési
szabályzatnak,
a szabályozási tervnek,
ezek hiányában
az általános érvényû
kötelezõ építésügyi
elõírásoknak és
az épített környezet
alakításáról és
védelmérõl  szóló
törvényben foglalt
feltételeknek  való
megfelelés.

az egyéb (nem
telekalakítási) építésügyi
hatósági ügyekben elsõ
fokon eljáró építésügyi
hatóság

az egyéb (nem
telekalakítási) építésügyi
hatósági ügyekben
másodfokon eljáró
építésügyi hatóság
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2. Telekosztás és
telekhatár-rendezés
esetén, ha
a telekalakítást követõen 
keletkezõ telkek közül
a szomszédos telkeken
a közös határvonal felõl
az építési helyen kívül
esõ épület áll.

Az épület
helykijelölésére
vonatkozó tûzvédelmi
elõírások betartatása,
valamint a szomszédos
telkeken álló épületek
között tartandó
tûztávolság mértékének,
ennek hiányában
a kialakítás, telekalakítás
feltételeinek
meghatározása.

elsõ fokon eljáró
tûzvédelmi szakhatóság

másodfokon eljáró
tûzvédelmi szakhatóság

3. Polgári védelmi
építmény, óvóhely
telkének kialakítása
esetén.

A jogszabályban elõírt
polgári védelmi
követelmények érvényre 
juttatása érdekében.

a telekalakítás helye
szerint illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság,
a fõvárosban a Fõvárosi
Polgári Védelmi
Igazgatóság

Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

4. Ha a telekalakítás
a) bányatelket,
b) szénhidrogén-szállító 
és gázelosztó vezeték,
valamint propán-bután
töltõtelep biztonsági
övezetét,
c) megszûnt földalatti
bányák nyitva maradó
területének
jogszabályban
meghatározott
hatásterületét,
d) a nyilvántartott
ásványi
nyersanyag-vagyon
elõfordulását vagy
szénhidrogén földalatti
tárolására szolgáló
földtani szerkezetet
érint.

Annak elbírálása, hogy
a telekalakítás a mûszaki
biztonság,
az ásványvagyon-
gazdálkodás
követelményeinek,
valamint a földtani
követelményeknek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

bányakapitányság Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

5.1. Ha a telekalakításra
a vasúti pálya szélsõ
vágányának tengelyétõl
számított 50 méteren
belüli övezetben kerül
sor, és engedélyes
a vasúti pályahálózat
mûködtetõje
hozzájárulásának
a megtagadását vagy
a hozzájárulásban elõírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a telekalakítás – a vasút
állagára, a vasúti
forgalom biztonságára,
a vasúti pályahálózat
mûködtetõje fenntartási, 
üzemeltetési
feladatainak ellátására,
fejlesztési terveinek
végrehajtására gyakorolt 
hatása alapján –
engedélyezhetõ-e.

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

5.2. Ha a telekalakítással új
útterület jön létre.

A tervezett telekalakítási
eljárásban
a közlekedésbiztonsági
és útügyi érdekek
érvényre juttatása.

a telekalakítás helye
szerint illetékes fõvárosi
és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
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5.3. Ha a telekalakítás
meglévõ út területében
változást eredményez és
az érintett közútkezelõ
hozzájárulásának
megtagadását vagy
a hozzájárulásában
foglalt feltételeket
az engedélykérõ
sérelmesnek tartja.

A tervezett telekalakítási
eljárásban
a közlekedésbiztonsági
és útügyi érdekek
érvényre juttatása
érdekében
a közútkezelõi
hozzájárulás
felülbírálása.

a telekalakítás helye
szerint illetékes fõvárosi
és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

5.4. Állandó, ideiglenes
mûködésû repülõterek,
le- és felszállóhelyek
környezetét érintõ
telekalakítás esetében.

A tervezett telekalakítás
nem korlátozza-e
indokolatlanul vagy
indokolatlan mértékben
a polgári célú
légiközlekedést, illetve
a repülõtéri
létesítmények
mûködését.

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi
Hivatala

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

6. A víziutak medrét és
a kikötõk, átkelõk,
vízpartok és vízterületek
telkét érintõ telekalakítás 
esetén.

A tervezett telekalakítás
nem korlátozza-e
indokolatlanul vagy
indokolatlan mértékben
a polgári célú vízi
közlekedést, illetve
hajózási létesítmények
mûködését.

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

7. Erdõ megosztása. A fenntartható
erdõgazdálkodás
vizsgálata az erdõrõl,
az erdõ védelmérõl és
az erdõgazdálkodásról
 szóló 2009. évi
XXXVII. törvény 86.  §-a
alapján.

megyei kormányhivatal
erdészeti igazgatósága

Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

8. Ha a telekalakítás olyan
ingatlant érint, amelyre
az ingatlan-nyilvántartás
ban – jogi jellegként –
régészeti lelõhely,
régészeti védõövezet,
illetve mûemléki terület
jogi jelleg ténye van
feljegyezve, vagy
amelynek helyrajzi
száma a Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatalról és a kulturális
örökségvédelmi
szakigazgatási szervekrõl 
 szóló Korm. rendeletben
meghatározott,
a régészeti lelõhelyeket,
régészeti
védõövezeteket,
mûemléki területeket és
mûemlékeket
tartalmazó, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal
által vezetett
adatbázisban szerepel.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a telekalakítás
a kulturális örökség
védelme jogszabályban
rögzített
követelményeinek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

fõvárosi és megyei
kormányhivatal
kulturális
örökségvédelmi irodája

Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal

                                                ”
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A Kormány 318/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról  szóló 
289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A.  §-ában,
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról  szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Onyfr.)
2.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.  § (1) Az ONYF igazgatási szervei a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai
Igazgatóság (a továbbiakban együtt: központi igazgatási szerv).
(2) A központi igazgatási szervek önállóan mûködõ és gazdálkodó, az ONYF-tõl elkülönült költségvetési szervek, és
az ONYF közvetlen irányítása alatt állnak.
(3) A központi igazgatási szervek székhelye Budapest, feladat- és hatáskörüket az ország egész területére kiterjedõ
illetékességgel látják el.
(4) A központi igazgatási szervet igazgató vezeti. Az igazgatót és annak helyettesét a fõigazgató nevezi ki és menti fel,
továbbá gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogköröket. A központi igazgatási szerv más alkalmazottai felett
a munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja.
(5) A központi igazgatási szerv mûködésének rendjét a fõigazgató által jóváhagyott szervezeti és mûködési szabályzat
határozza meg.
(6) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság külön jogszabályban meghatározott elsõfokú nyugdíj-megállapítási, illetve
nyugdíj-folyósítási feladat- és hatáskörrel rendelkezik.
(7) A Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság külön jogszabályban meghatározott elsõfokú
nyugdíj-megállapítási feladat- és hatáskörrel, továbbá központi nyilvántartási és informatikai feladat- és hatáskörrel
rendelkezik.”

2.  § Az Onyfr. a következõ 2/A.  §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve.
(2) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és
megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi
CXXVI. törvény 6.  § (4) bekezdésében, valamint a 7.  §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény 2.  § (1) bekezdés
h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetõje az ONYF
fõigazgatója.
(3) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság illetékességi területe – a fõvárosi nyugdíjbiztosítási igazgatóság illetékességének
kivételével – megegyezik a megyei kormányhivatal illetékességével. A fõvárosi nyugdíjbiztosítási igazgatóság
illetékessége Budapest fõváros és Pest megye területére is kiterjed.”

3.  § Az Onyfr. 3.  § (2)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kormány elsõ fokon eljáró nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokat és
a központi igazgatási szerveket jelöli ki.
(3) A Kormány másodfokú nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek az ONYF-et jelöli ki.
(4) A nyugdíjbiztosítási igazgatóságok és a központi igazgatási szervek hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására
jogosult hatóság és a felügyeleti szerv az ONYF.
(5) Az ONYF vezetõje vagy más kormánytisztviselõje a központi igazgatási szervek vezetõjét vagy kiadmányozási
jogkörrel rendelkezõ ügyintézõjét az elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.”
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4.  § Az Onyfr. a következõ 7.  §-sal egészül ki:
„7.  § (1) A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság kivételével a 2011. január 1-jét megelõzõen
regionális illetékességgel mûködõ – különválással egyidejûleg összeolvadás révén szakigazgatási szervvé váló –
regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság jogutóda az alapító okiratban foglaltak szerint a korábbi illetékességi
területén mûködõ azon megyei kormányhivatal, amellyel a megyei illetékességi területet illetõen az összeolvadás
megtörténik.
(2) A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság jogutóda Budapest Fõváros Kormányhivatala.
(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az alapító okiratban foglaltak szerint a Közép-magyarországi Regionális
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság feladatainak részleges átvevõje az ONYF, valamint a Központi Nyugdíjnyilvántartó és
Informatikai Igazgatóság, amely a számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök, valamint
a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság jogutódjának tekintendõ.
(4) A (3) bekezdés szerinti jogutódlás részleteire vonatkozóan a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter és az ONYF
fõigazgatója külön intézkedést adhat ki.
(5) 2011. január 1-jétõl a fõigazgató által meghatározott körben, alapító okiratban foglaltak szerint a Központi
Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság az ONYF feladatainak részleges átvevõje, a számára jogszabályban
megállapított feladat- és hatáskörök, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az ONYF
jogutódának tekintendõ.
(6) A Nyugdíjbiztosítási Alap tekintetében az ONYF vagyonkezelésében lévõ ingatlanállomány tekintetében az ONYF
és a fõvárosi és megyei kormányhivatalok, illetõleg a Nemzeti Államigazgatási Központ az ingatlanok átadásának
ingyenes vagy visszterhes jellegét, az ingatlanok használatát és üzemeltetését külön megállapodásban rendezik.”

5.  § Az Onyfr. 1.  § (4) bekezdésében az „A fõigazgatót” szövegrész helyébe az „Az ONYF fõigazgatóját (a továbbiakban:
fõigazgató)” szöveg, a 4.  § (1) bekezdés a) pontjában a „tervezési” szövegrész helyébe a „Nyugdíjbiztosítási Alappal
kapcsolatos tervezési” szöveg, a 4.  § (1) bekezdés c) pontjában a „továbbá” szövegrész helyébe a „továbbá a központi
igazgatási szervek tekintetében” szöveg, a 4.  § (1) bekezdés d) pontjában a „nyugdíj-biztosítási” szövegrész helyébe
a „központi” szöveg, a 4.  § (1) bekezdés e) pontjában a „belsõ eljárási, ügyviteli rendet” szövegrész helyébe a „belsõ
eljárás rendjét, valamint a központi igazgatási szervek ügyviteli rendjét” szöveg lép.

6.  § Hatályát veszti az Onyfr. melléklete.

7.  § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, 2011. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
az egészségbiztosítási szervekrõl

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (5) bekezdésében,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1) bekezdés
a) pontjában,
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
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1.  § Egészségbiztosítási szervek: az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szervei (a továbbiakban: egészségbiztosítási pénztári
szakigazgatási szerv).

2.  § (1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) központi hivatal.
(2) Az OEP-et az egészségbiztosításért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.
(3) Az OEP önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. Az OEP költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi

alapjainak költségvetésében kell meghatározni.
(4) Az OEP-et fõigazgató vezeti. A fõigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel, az egyéb

munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.
(5) A fõigazgató-helyetteseket a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja.

Az OEP más alkalmazottai felett a fõigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat, amelyet a szervezeti és mûködési
szabályzatban – külön törvényben foglaltak figyelembevételével – teljesen vagy részben átruházhat.

(6) Az OEP a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedõ illetékességgel látja el. Az OEP alapító
okiratban meghatározott egyes feladatait az alapító okirat szerinti területi kihelyezett szervezeti egységei útján látja el.

(7) Az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv által hozott hatósági döntés elleni fellebbezést az OEP bírálja el.
(8) Az OEP székhelye Budapest.
(9) Az OEP az alaptevékenységeinek teljes körû ellátása mellett, a szabad kapacitásainak kihasználásával – az alapító

okiratában meghatározottak szerint – vállalkozói tevékenységet végezhet.

3.  § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei:
a) Baranya Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (Pécs),
b) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (Kecskemét),
c) Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (Békéscsaba),
d) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (Miskolc),
e) Csongrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (Szeged),
f) Fejér Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (Székesfehérvár),
g) Budapest Fõváros Kormányhivatalának Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (Budapest),
h) Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (Gyõr),
i) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (Debrecen),
j) Heves Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (Eger),
k) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (Szolnok),
l) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (Tatabánya),
m) Nógrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (Salgótarján),
n) Somogy Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (Kaposvár),
o) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve

(Nyíregyháza),
p) Tolna Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (Szekszárd),
q) Vas Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (Szombathely),
r) Veszprém Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (Veszprém),
s) Zala Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve (Zalaegerszeg).

(2) A szakigazgatási szerv illetékessége – a Budapest Fõváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szervének illetékessége kivételével – megegyezik a megyei kormányhivatal illetékességével.
A Budapest Fõváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének illetékessége Budapest
fõváros és Pest megye területére terjed ki.

(3) Az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv a 4.  § (2) bekezdés a) pont ae)–af) alpontjában meghatározott
hatáskörét országos illetékességgel gyakorolja.

(4) Az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ
törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6.  § (4) bekezdésében, valamint a 7.  §-ában meghatározott
hatáskörök – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló
2010. évi XLIII. törvény 2.  § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai
irányító szerv vezetõje az OEP fõigazgatója.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám 30559



4.  § (1) Az OEP ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében
a) végzi az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) kezelésével – ideértve a finanszírozással és

az ártámogatás-elszámolással kapcsolatos feladatokat –, a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi
elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat,

b) részt vesz az E. Alap költségvetésének tervezésében és a zárszámadás elkészítésében,
c) ellátja az E. Alap részletes elõirányzatainak megállapításával kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,
d) lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, a gyógyászati

ellátások, az egészségügyi technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat,
e) végzi a nem az egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ ellátásokkal kapcsolatosan hatáskörébe utalt

feladatokat,
f) vezeti a társadalombiztosítási támogatásban részesülõ gyógyszerekrõl, gyógyászati segédeszközökrõl,

gyógyászati ellátásokról  szóló egységes nyilvántartást,
g) vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat, és ezzel kapcsolatban ellátja az adatvédelmi feladatok szakmai

irányítását az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek egészségbiztosítási nyilvántartáshoz
kapcsolódó adatkezelése, és adatszolgáltatása vonatkozásában, illetve közremûködik ezen szervek feletti
törvényességi, és szakszerûségi ellenõrzésben,

h) a nyilvántartással összefüggésben különösen
ha) a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a továbbiakban: TAJ) rendelkezõ személyek azonosító adatainak

nyilvántartásával, a TAJ igazolásával és a hatósági igazolványok kiadásával,
hb) a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartásával, valamint az egészségügyi szolgáltatásra

 való jogosultsággal és annak igazolásával,
hc) az egészségbiztosítás jogosulti nyilvántartásának vezetésével, a nyilvántartás folyamatos monitorozásával

kapcsolatos feladatok szakmai irányítását az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek
vonatkozásában, illetve közremûködik ezen szervek fölötti törvényességi, szakszerûségi és hatékonysági
ellenõrzésben a közhiteles jogviszony nyilvántartás biztosítása érdekében,

i) lefolytatja a jogszabályokban elõírt egyedi engedélyezési, illetve méltányossági eljárásokat,
j) a külön jogszabályban meghatározottak szerint irányítja és mûködteti a biztosítási ág felügyeleti, költségvetési,

szakmai és belsõ ellenõrzési rendszerét,
k) irányítja, mûködteti és fejleszti az egészségbiztosítás feladatainak ellátásához szükséges informatikai

rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyûjtésérõl, valamint azok szükség szerinti részletezettségû
közzétételérõl,

l) részt vesz az egészségbiztosítást érintõ folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a rövid, közép- és
hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában,

m) feladatkörében közremûködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerzõdések elõkészítésében,
gondoskodik azok biztosítási kötelezettséggel és egészségbiztosítással kapcsolatos rendelkezéseinek
végrehajtásáról, kapcsolatot tart a kijelölt illetékes teherviselõvel, illetve szervekkel, összekötõ szervként és
illetékes intézményként hajtja végre az európai uniós tagságból adódó, valamint az európai közösségi rendeletek
által elõírt feladatokat, továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok, a nemzetközi szervezetek szakmai
munkájában, ellátja a hatáskörébe tartozó nemzetközi kötelezettségvállalással összefüggõ feladatokat,

n) gondoskodik az egészségbiztosítással kapcsolatos tájékoztatásról és az igényérvényesítést segítõ szolgáltatások
fejlesztésérõl,

o) gondoskodik az egészségbiztosítási ágazat vezetõinek és ügyintézõinek képzésérõl, továbbképzésérõl és
vizsgáztatásáról, ideértve az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek és az egészségbiztosítási
kifizetõhelyek ügyintézõinek képzését is,

p) véleményezi a kötelezõ egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok tervezetét, valamint javaslatot tesz ezen
jogszabályok módosítására, új jogszabály megalkotására,

q) ellátja a megtérítési eljárásokkal kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,
r) TAJ-t képez,
s) szerzõdést köt

sa) az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására,
sb) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására, gyógyászati ellátás nyújtására és az ehhez

kapcsolódó ártámogatás elszámolására, folyósítására,
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sc) a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati
ellátás támogatással történõ rendelésére,

sd) az orvossal gyógyszer, gyógyászati segédeszköz saját maga vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti
hozzátartozója részére (pro família) támogatással történõ rendelésére,

se) az orvossal egészségügyi szakellátás igénybevételéhez szükséges beutalásra,
t) ellenõrzi az s) pont szerinti szerzõdések teljesítését,
v) ellátja az E. Alap ellátási és mûködési vagyonával – ideértve a vagyongazdálkodással, ezen belül nyilvántartással,

üzemeltetéssel, felújítással, beruházással, beszerzéssel, szerzõdéskötéssel – kapcsolatos feladatokat,
w) ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

(2) Az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek
keretében
a) ellátja

aa) az E. Alapnak a feladatai ellátásához kapcsolódó elõirányzatai tekintetében a gazdálkodással és
az adatszolgáltatással,

ab) a visszafizetési kötelezettséggel összefüggõ eljárásokkal,
ac) a foglalkoztató, valamint a kifizetõhely felügyeletével,
ad) a pénzbeli ellátásokkal, valamint a baleseti táppénzzel, az utazási költségtérítéssel,
ae) az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével, így különösen
1. a TAJ-jal rendelkezõ személyek azonosító adatainak nyilvántartásával,
2. a bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartásával, valamint az egészségügyi szolgáltatásra

 való jogosultsággal és annak igazolásával,
3. az egészségbiztosítás jogosulti nyilvántartásának vezetésével, a nyilvántartás folyamatos monitorozásával,
af) a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek

koordinálásáról és annak végrehajtásáról  szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá
az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával

kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat,
ag) jelzi az OEP, mint szakmai irányító szerv felé az aa)–af) pontban felsorolt feladatok végrehajtása során észlelt 

jogalkalmazási problémákat,
ah) az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési, és adatszolgáltatási feladatokat az OEP

szakmai irányítása alatt,
b) ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

5.  § (1) Az OEP – az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek vonatkozásában – irányítja, felügyeli, szervezi és
ellenõrzi
a) az E. Alapra vonatkozó gazdálkodási, beszámolási, valamint az adatszolgáltatási feladatok ellátását,
b) az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz, az utazási költség és a külföldön felmerült

gyógykezelés, valamint az ezzel összefüggõ utazás költségének megállapítását és folyósítását (kifizetését).
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban

a) az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek az E. Alappal kapcsolatos feladataik ellátása során az OEP által
kiadott gazdálkodási és számviteli szabályzatokat alkalmazzák,

b) az OEP megállapítja az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek E. Alappal kapcsolatos feladatai ellátásához
kötõdõ rendszeres és eseti adatszolgáltatások rendjét, teljesítésének határidõit, tartalmi és formai
követelményeit.

(3) Egészségbiztosítási feladataival összefüggésben a fõvárosi és megyei kormányhivatalok, mint foglalkoztatók, és mint
kifizetõhelyek felügyeletét az OEP látja el.

6.  § (1) Az E. Alap vagyonának értékesítését, valamint az értékesítésig történõ vagyonkezelést – a mûködést közvetlenül
szolgáló vagyonelemek kivételével – megállapodás alapján, díjazás ellenében kizárólag a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt. végezheti.

(2) A Kormány egészségbiztosítási szervként – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – az OEP-et jelöli ki.
(3) A Kormány egészségbiztosítási szervként az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervet jelöli ki

a) a Polgári Perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 341.  § c) pontjában,
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b) az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2010. évi LXXV. törvény 5.  § (2) bekezdés a) pontjában és
(3) bekezdésében,

c) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
1997. évi LXXX. törvény
ca) 26.  § (4) bekezdésében,
cb) 52.  § (2) bekezdésében,

d) a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény 97.  § (7) bekezdésében
foglalt feladatok ellátására.

(4) A Kormány egészségbiztosítási szervként az OEP-et és az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervet jelöli ki
a) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 57/A.  § (3) bekezdés

a) pontjában,
b) a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/D.  § h) pontjában,
c) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény 21.  § l) pontjában,
d) a bírósági végrehajtásról  szóló 1994. évi LIII. törvény 47.  § (2) bekezdésében,
e) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról  szóló 1996. évi

XX. törvény
ea) 3.  § e) pontjában,
eb) 20.  § (2) bekezdés i) pontjában,
ec) 21.  § (3) és (7) bekezdésében,

f) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény 136.  §
(3) bekezdés a) pontjában,

g) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl  szóló 1997. évi
XLVII. törvény
ga) 3.  § i) pontjában,
gb) 10.  § (1) bekezdésében,

h) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
1997. évi LXXX. törvény
ha) 4.  § r) pont 3. alpontjában,
hb) 42.  § (1) és (3) bekezdésében,
hc) 44.  § (4) bekezdésében,
hd) 44/A.  § (7)–(8) bekezdésében,
he) 54.  § (2) bekezdésében,

i) az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény 147.  § (2) bekezdésében
foglalt feladatok ellátására.

(5) Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 86/F.  § (2) bekezdés a) pontjában foglalt feladatok ellátása
tekintetében egészségbiztosítási szervként a Kormány az OEP-et jelöli ki azzal, hogy a fejezet felügyeletét ellátó szerv
hatáskörében az OEP – mint országos illetékességgel eljáró egészségbiztosítási szerv – tekintetében
az egészségügyért felelõs miniszter jár el.

(6) Az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény 5.  § (1) bekezdés h) pontja szerinti egészségbiztosítási szerv alatt az OEP és
az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv is értendõ.

7.  § (1) Az OEP közigazgatási hatósági eljárásai tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
törvény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése külön
törvény eltérõ rendelkezése hiányában nem alkalmazható.

(2) Ha közigazgatási hatósági ügyben elsõ fokon az OEP jár el, a másodfokú eljárás az egészségbiztosításért felelõs
miniszter hatáskörébe tartozik.

8.  § (1) A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 19/A.  §-a szerinti, az OEP által
lefolytatott, egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ befogadásával kapcsolatos
eljárásban szakhatóságként
a) az Egészségügyi Tudományos Tanácsot (a továbbiakban: ETT) jelöli ki a tekintetben, hogy

aa) a technológiához kapcsolódó orvostechnikai eszköz klinikai értékelése alapján a technológia
magyarországi alkalmazása szakmai szempontból javasolt-e,
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ab) a technológiával végzett kutatás eredménye alapján a technológia magyarországi alkalmazása szakmai
szempontból javasolt-e és

ac) a technológia alkalmas-e a kérelemben foglalt célok meg valósítására,
b) – az új eszközt nem igénylõ orvosi eljárás befogadására irányuló eljárás kivételével – az Egészségügyi

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: EEKH) jelöli ki a tekintetben, hogy az adott CE jelölés
a technológiához kapcsolódó orvostechnikai eszköz adott indikációjára kiterjed-e.

(2) Az ETT, valamint az EEKH az elõ zetes befogadásra irányuló kérelem kézhezvételétõl számított 45 napon belül küldi
meg az állásfoglalását az OEP-nek.

9.  § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról  szóló 317/2006.

(XII. 23.) Korm. rendelet.

10.  § (1) A Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár kivételével az e rendelet hatálybalépését megelõzõen
regionális illetékességgel mûködõ – különválással egyidejûleg összeolvadás révén szakigazgatási szervvé váló –
regionális egészségbiztosítási pénztár jogutóda az alapító okiratban foglaltak szerint a korábbi illetékességi területén
mûködõ azon fõvárosi és megyei kormányhivatal, mellyel a megyei illetékességi területet illetõen az összeolvadás
megtörténik.

(2) A Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár jogutóda a Budapest Fõváros Kormányhivatala.
(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskör – így különösen

az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges, illetve a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló
törvény IV. fejezete szerint kötött hatályos és már nem hatályos szerzõdések – tekintetében az OEP a regionális
egészségbiztosítási pénztár feladatainak részleges átvevõje, melynek tekintetében a feladat- és hatáskörei és
a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyokat illetõen az alapító okirat szerint a regionális egészségbiztosítási
pénztár jogutódjának tekintendõ.

(4) Az OEP központi szerve által kötött, az E. Alap mûködtetését szolgáló, különösen az ingatlanok bérletére,
üzemeltetésére vonatkozó olyan szerzõdés tekintetében, melynek a jogosultja (a szolgáltatás igénybe vevõje)
a megszûnõ regionális egészségbiztosítási pénztár, az OEP központi szerve jogutódjának a fõvárosi és megyei
kormányhivatal tekintendõ.

(5) Az OEP a megyei kormányhivatalok részére térítésmentes használatra átadja az OEP vagyonkezelésében lévõ és
a regionális egészségbiztosítási pénztárak elhelyezésére szolgáló, mûködési célú iroda ingatlanjait.

(6) Az OEP és a megyei kormányhivatalok közötti átadás-átvételi megállapodásban részletesen rögzíteni kell
az (5) bekezdésben meghatározott ingatlanok üzemeltetésére, felújítására, beruházására, valamint ezek költségeinek
megosztására vonatkozó részletes szabályokat, továbbá a megyei kormányhivatalokhoz kerülõ feladatok átadásának
tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeit.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi 
és mûszaki biztonsági hatóságokról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a kereskedelmi hatóság kijelölése tárgyában a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1) bekezdés h) pontjában,
a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet kijelölése tárgyában a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai
szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl  szóló 2005. évi CIX. törvény 10.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a közraktározás-felügyelet kijelölése tárgyában a közraktározásról  szóló 1996. évi XLVIII. törvény 43/A.  §-ában,
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a nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv kijelölése tárgyában az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról  szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E.  § (2) bekezdésében,
a mérésügyi szerv kijelölése tárgyában a mérésügyrõl  szóló 1991. évi XLV. törvény 15.  § (3) bekezdés a) pontjában,
a mûszaki biztonsági szerv kijelölése tárgyában a távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény 60.  § (1) bekezdés k) pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § a)–b) pontjaiban,
a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 132.  § 37. pontjában,
a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1) bekezdés 41. pontjában,
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal jogállása

1. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az iparügyekért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt mûködõ központi hivatal.

(2) A Hivatal önállóan gazdálkodó – saját elõirányzatai, valamint a miniszter által hozzárendelt elõirányzatok felett teljes
jogkörrel rendelkezõ – költségvetési szerv.

(3) A Hivatalt fõigazgató vezeti.
(4) A Hivatal székhelye: Budapest.

2. A területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságok jogállása

2. § (1) A területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságok a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei.
(2) A területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságok felsorolását és illetékességi területét, valamint a területi

mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságok városi kirendeltségeit és tevékenységüket e rendelet 1. melléklete
tartalmazza.

(3) A területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságok tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ
törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6.  § (4) bekezdésében, valamint a 7.  §-ában meghatározott
hatáskörök – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló
2010. évi XLIII. törvény 2.  § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai
irányító szerv vezetõje a Hivatal fõigazgatója.

(4) A szakmai irányító szerv vezetõjének jogköre mérésügyi területen kiterjed:
a) a kötelezõ hitelesítésû mérõeszközökre vonatkozó elõírások és bizonyítványok mintáinak kiadására, egységes

alkalmazásuk ellenõrzésére,
b) mértékhitelesítõ vizsgabizottság mûködtetésére,
c) a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságok törvényes tanúsító jellel  való ellátására,
d) az etalonok országos etalonra  való visszavezetettségének biztosítására,
e) a hitelesítésben  való közremûködõ koordinálására,
f) a hitelesítési tevékenység szakmai felügyeletére, a panaszügyek kivizsgálásában történõ közremûködésre,

szakmai állásfoglalás kiadására.
(5) A szakmai irányító szerv vezetõjének jogköre a mûszaki biztonsági, és a sajátos építmények tekintetében az építésügyi

területen magában foglalja:
a) az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi

aktusokban elõírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítésérõl  szóló külön
jogszabályban meghatározottak szerinti termékinformációs kapcsolattartó pont feladatainak ellátásában  való
közremûködést,

b) részvételt a Hivatalhoz érkezõ mûszaki-biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi tárgyú
megkeresések, panaszok kivizsgálásában,

c) az Ipari Fõügyelet koordinálásával kapcsolatos feladatok ellátását,
d) a jogszabályban meghatározott mûszaki szakbizottságok titkársági feladatainak ellátását,
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e) a nemzeti stratégiai jelentõségû kõolaj és kõolajtermék-készletek tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos
hatósági eljárások rendjének összehangolását és egységes érvényesülésük ellenõrzését,

f) a rendkívüli események kivizsgálásával kapcsolatos iratmásolatok kezelését,
g) az eljárásrendek, szakmai irányelvek, állásfoglalások kiadását, végrehajtásának ellenõrzését,
h) közremûködést a szabványosítási programokban, szabványtervezetek egyeztetésében,
i) a mûszaki-biztonsági felügyeleti tevékenységekhez tartozó munkakörök szakterületére vonatkozó jogszabályok,

szabályzatok, szabványok ismeretét és a szakmai gyakorlati ismeretek meglétét igazoló szakvizsgához
vizsgabizottság mûködtetését.

(6) A mérésügyi és mûszaki biztonsági tevékenységért külön jogszabály alapján befizetett igazgatási szolgáltatási
díjbevétel 35%-a a fõvárosi és megyei kormányhivatalt, 65%-a a Hivatalt illeti meg. A Hivatal a díjbevételt
a tárgyhónapot követõ hónap 25. napjáig utalja át a jogosultak részére.

(7) A Hivatal központi szerve, illetve az illetékes területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságok hatáskörébe tartozó
mérésügyi és mûszaki biztonsági ügyben az eljárást az ügyfél a lakóhelye vagy tevékenysége folytatásának helye
szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán keresztül is benyújthatja. Az ügyintézési
határidõt ebben az esetben a kérelemnek az ügy elbírálására hatáskörrel rendelkezõ hatósághoz  való megérkezéstõl
kell számítani.

3. A Hivatal szervezete

3. § (1) A Hivatal központi szervbõl és országos illetékességû elsõ fokú igazgatási szervekbõl (továbbiakban: igazgatási
szervek) áll. A Hivatal fõigazgatója közvetlenül vezeti a központi szervet.

(2) A Hivatal igazgatási szervei a 2. mellékletben foglaltak szerint a haditechnikai és exportellenõrzési hatóság,
a kereskedelmi és piacfelügyeleti hatóság, a nemesfémvizsgáló és hitelesítõ hatóság, a mûszaki felügyeleti hatóság,
valamint a metrológiai hatóság.

(3) Az igazgatási szervek önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek.
(4) Az igazgatási szervek vezetõjét a Hivatal fõigazgatója nevezi ki.
(5) A Hivatal igazgatási szervei közigazgatási hatósági hatáskörüket önállóan gyakorolják. Az igazgatási szerv nevében

a közigazgatási hatósági eljárásokban az igazgatási szerv vezetõje vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ
ügyintézõje jár el.

(6) A Hivatal fõigazgatója vagy más kormánytisztviselõje az igazgatási szervek vezetõjét vagy kiadmányozási jogkörrel
rendelkezõ ügyintézõjét az elsõ fokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

4. § (1) A fõigazgató – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – munkáltatói jogkört gyakorol a Hivatal kormánytisztviselõi,
kormányzati ügykezelõi és egyéb munkavállalói felett, valamint kinevezi, felmenti az igazgatási szervek
kormánytisztviselõit, kormányzati ügykezelõit és munkavállalóit.

(2) A fõigazgató helyetteseit – a fõigazgató javaslatára – a miniszter határozatlan idõtartamra nevezi ki és menti fel.

4. A Hivatal eljárása

5. § (1) A Hivatal központi szervének eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló törvény központi
államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.

(2) A Hivatal igazgatási szervei és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságok által kiadott szakhatósági
állásfoglalások tekintetében – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a Hivatal központi szerve jár el
szakhatóságként a másodfokú eljárásban.

5. A külkereskedelmi államigazgatási és a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti hatóság kijelölése

6. § (1) A Kormány külkereskedelmi államigazgatási és hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti hatóságként a Hivatalt
jelöli ki.

(2) A Hivatal külkereskedelmi államigazgatási hatóságként:
a) eljár az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépõ

kereskedelmével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben,
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b) eljár a kettõs felhasználású termékek export-, transzfer-, brókerügyleti és tranzitengedélyeivel kapcsolatos
ügyekben, ellenõrzi e termékek Európai Unión kívüli harmadik országból Magyarországra történõ behozatalát és
kiadja a Nemzetközi Importigazolást, lefolytatja a nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos konzultációkat,
ellátja a nemzetközi egyezmények hazai végrehajtásából adódó feladatokat, továbbá eljár a nemzetközi
kereskedelmi szankciókban elrendelt nem kettõs felhasználású termékek exportengedélyezésével kapcsolatos
ügyekben,

c) eljár a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelével, behozatalával, transzferjével és tranzitjával
összefüggõ kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben a nemzetközileg vállalt
kötelezettségek betartásával, valamint a polgári lõfegyverek és kiviteli, behozatali forgalmának és egyes
közbiztonságra különösen veszélyes eszközök behozatali forgalmának engedélyezésével és ellenõrzésével
kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben.

(3) A Hivatal hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti hatóságként eljár a haditechnikai termékek gyártásának és
szolgáltatás nyújtásának engedélyezésével és ellenõrzésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben.

(4) A (2) bekezdés b) és c) pontja, valamint a (3) bekezdés szerinti feladatok vonatkozásában országos illetékességgel elsõ
fokon a Hivatal haditechnikai és exportellenõrzési hatósága, másodfokon a Hivatal központi szerve jár el.

(5) A (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatok vonatkozásában országos illetékességgel elsõ fokon a Hivatal kereskedelmi
és piacfelügyeleti hatósága, másodfokon – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – a Hivatal központi
szerve jár el.

(6) A Kormány a (2) és (3) bekezdésben meghatározott tevékenységek tekintetében a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként a Hivatalt jelöli ki.

6. Kereskedelmi hatóság kijelölése

7. § (1) A Kormány a (3)–(4) bekezdésben meghatározott körben a Hivatalt kereskedelmi hatóságként jelöli ki.
(2) A (3) bekezdés a)–d) pontja és a (4) bekezdés b) pontja szerinti eljárásban a Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti

hatósága, a (3) bekezdés e) pontja és a (4) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban a nemesfémvizsgáló és -hitelesítõ
hatóság folytatja le országos illetékességgel az elsõ fokú eljárást, másodfokon – ha jogszabály másként nem
rendelkezik – a Hivatal központi szerve jár el.

(3) A Hivatal kereskedelmi hatóságként jár el:
a) az utazásszervezõ és -közvetítõi tevékenységgel kapcsolatos külön jogszabályokban elõírt engedélyezési,

nyilvántartási és a nyilvántartásban szereplõ utazási vállalkozók ellenõrzésével kapcsolatos feladatokban,
b) az idegenvezetõi tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban,
c) a lovas szolgáltatók bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban,
d) a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban,
e) a nemesfémbõl készült ékszer, díszmûáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenységgel

összefüggõ eljárásokban.
(4) A Hivatal jár el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról  szóló 2007. évi

CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 2007. évi CXXXVI. törvény) 5.  § f) pontja szerinti felügyeletet ellátó szerv
feladatkörében a 2007. évi CXXXVI. törvény
a) 1.  § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott tevékenység, valamint
b) 1.  § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott tevékenység
tekintetében.

(5) A Kormány a (3) bekezdésben meghatározott tevékenységek tekintetében a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként a Hivatalt jelöli ki.

7. A piacfelügyeleti hatóság kijelölése

8. § (1) A Kormány – a (3) bekezdésben meghatározott körben – piacfelügyeleti hatóságként a Hivatalt jelöli ki.
(2) Piacfelügyeleti eljárásban elsõ fokon országos illetékességgel a Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága,

másodfokon a Hivatal központi szerve jár el.
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(3) A piacfelügyeleti eljárás a külön jogszabály szerinti gazdasági célfelhasználásra szánt
a) egyes nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeinek és megfelelõség tanúsításának,
b) szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeinek és megfelelõség tanúsításának,
c) egyes gázfogyasztó készülékek, valamint folyékony üzemanyaggal mûködõ melegvíz-kazánok tekintetében

ca) az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításának és megfelelõség tanúsításának,
cb) a folyékony vagy gáznemû tüzelõanyaggal mûködõ új melegvíz-kazánok hatásfok követelményeinek,

d) egyes villamossági termékek tekintetében
da) a biztonsági követelményeinek és az azoknak  való megfelelõség értékelésének,
db) az elektromágneses összeférhetõségének,
dc) a tömszelence nélküli önálló keringetõszivattyúkra, illetve termékekbe beépített tömszelence nélküli

keringetõszivattyúkra vonatkozó környezetbarát tervezési követelményeknek,
dd) az elektromos motorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeknek,
de) a beépített elõtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülõlámpák és az ilyen lámpák mûködtetésére

alkalmas elõtétek és lámpatestek környezetbarát tervezési követelményeinek,
df) az egyszerû set-top boxokra vonatkozó környezetbarát tervezési követelményeknek,
dg) az elektromos és elektronikus irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépõ

elektromosáram-fogyasztására vonatkozó környezetbarát tervezési követelményeknek,
dh) a külsõ tápegységek üresjáratú üzemmódban fellépõ elektromosáram-fogyasztására és aktív

üzemmódban mért átlagos hatékonyságára vonatkozó környezetbarát tervezési követelményeknek,
di) a televízió-készülékekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények,

e) egyes gépek
ea) biztonsági követelményeinek és megfelelõsége tanúsításának,
eb) kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek és megfelelõségük tanúsításának,

f) egyes potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történõ alkalmazásra szánt berendezések, védelmi
rendszerek vizsgálatának és tanúsításának

ellenõrzésére terjed ki.
(4) A piacfelügyeleti eljárás a kötelezõ hitelesítés körébe tartozó egyes mérõeszközök forgalmazási követelményeknek

 való megfelelõsége ellenõrzésére terjed ki.

8. Közraktározás-felügyeleti hatóság kijelölése

9. § (1) A Kormány közraktározás-felügyeletként a Hivatalt jelöli ki.
(2) A közraktározás-felügyeleti eljárásban elsõ fokon országos illetékességgel a Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti

hatósága jár el.
(3) A Hivatal javaslatot dolgoz ki a közraktárakkal kapcsolatos szabályozás továbbfejlesztésére.

9. Nemesfémvizsgáló és -hitelesítõ hatóság kijelölése

10. § (1) A Kormány nemesfémvizsgáló és -hitelesítõ hatóságként a Hivatalt jelöli ki.
(2) A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról  szóló

kormányrendeletben nemesfém tárgy- és -termékvizsgálati, -hitelesítési, -ellenõrzési, és ezen árukörrel gazdasági
tevékenységet folytatók engedélyezési és nyilvántartási eljárásában elsõ fokon országos illetékességgel a Hivatal
nemesfémvizsgáló és -hitelesítõ hatósága, másodfokon – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Hivatal központi
szerve jár el.

10. Mérésügyi hatóság kijelölése

11. § (1) A Kormány mérésügyi hatóságként – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – elsõ fokon az illetékes területi mérésügyi
és mûszaki biztonsági hatóságot, másodfokon a Hivatal központi szervét jelöli ki.

(2) A Kormány mérésügyi hatóságként országos illetékességgel – az alábbi ügyfajták tekintetében – elsõ fokon a Hivatal
metrológiai hatóságát, másodfokon a Hivatal központi szervét jelöli ki:
a) mérõeszköz és szerencsejáték tekintetében hitelesítési engedélykérelem, közösségi típusjóváhagyási

engedélykérelem elbírálásával,

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám 30567



b) zajszintmérõk hitelesítésével,
c) az E1, E2, F1 pontosságú súlyok hitelesítésével,
d) a sûrûségmérõ eszközök hitelesítésével – az areométerek kivételével –,
e) a sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérõk és felületi szennyezettségmérõk hitelesítésével,
f) a légzési alkoholmérõk hitelesítésével,
g) a sorsoló programok és eszközök, rulettkerekek és közúti ellenõrzésre szolgáló jármûsebesség-mérõk

hitelesítésével,
h) – az üzemanyagmérõk kivételével – a víztõl eltérõ folyadékok mérõrendszereivel,
i) nagyfeszültségû és nagyáramú mérõváltók hitelesítésével,
j) kaszinókban üzemelõ pénznyerõ automaták hitelesítésével,
k) hitelesítést helyettesítõ minõsítõ laborok (szervezetek) engedélyezésével és ellenõrzésével kapcsolatos

mérésügyi eljárásokban.
(3) A h)–j) pontban meghatározott hatáskörök ellátásához a metrológiai hatóság a területi mérésügyi és mûszaki

biztonsági hatóságok közremûködését veheti igénybe a közigazgatási hatósági eljárásról  szóló törvény rendelkezései
szerint.

11. A mûszaki biztonsági hatóság kijelölése

12. § (1) A Kormány – a (2) bekezdésben meghatározott körben, illetve a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – mûszaki
biztonsági hatóságként az illetékes területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságot, másodfokon a Hivatal
központi szervét jelöli ki.

(2) A 12.  § (1) bekezdés szerinti hatóság – ha jogszabály másként nem rendelkezik – mûszaki biztonsági hatóságként jár el:
a) a távhõszolgáltatásról  szóló törvény hatálya alá tartozó mûszaki biztonsági hatósági eljárásokban,
b) a nyomástartó berendezések, rendszerek engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban,
c) a szállítható nyomástartó berendezések – beleértve azokat a berendezéseket is, amelyeknek

megfelelõség-újraértékelése nem történt meg – engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban,
d) a b)–c) pontban említett nyomástartó berendezések töltésére szolgáló berendezések engedélyezésével

kapcsolatos hatósági eljárásokban,
e) az éghetõ folyadékok és olvadékok – nyomástartó berendezésnek nem minõsülõ – tárolótartályai és tároló

létesítményei, valamint azok mûködéséhez szükséges technológiai, biztonsági berendezések, csõvezetékek,
szerelvények, tartozékok – ideértve az üzemi üzemanyagtöltõ állomásokat – engedélyezésével kapcsolatos
hatósági eljárásokban,

f) a gázüzemû közúti jármûvek, munkagépek és nem közúti gépek üzemanyag-ellátó berendezései, és az egyedi
sûrített földgáztöltõ berendezések engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban,

g) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, csomagolóeszközök – kivéve az ezek
szállítására vonatkozó szállítóeszközök – engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban,

h) a villamos energiáról  szóló törvény szerinti csatlakozó-, összekötõ és felhasználói berendezések, valamint
a potenciálisan robbanásveszélyes közegben mûködõ villamos berendezések és védelmi rendszerek mûszaki
biztonságával kapcsolatos hatósági ellenõrzési eljárásokban,

i) a földgáz csatlakozóvezetékeinek, felhasználói berendezéseinek és telephelyi vezetékeinek, ezek tartozékainak
mûszaki biztonságával, továbbá a földgázelosztó mûszaki-biztonsági tevékenységével kapcsolatos hatósági
eljárásokban,

j) az ipari és mezõgazdasági célú, földgázfogyasztó vagy propán-bután gázokat és ezek elegyeibõl álló gázokat
fogyasztó hõfejlesztõ-hõhasznosító berendezések engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban,

k) a villamosmû kivételével a megújuló energiahordozót elõállító vagy hasznosító energetikai berendezések
engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban,

l) a helyhez kötött motorbenzin-tároló tartályokra, a motorbenzint szállító tartálykocsikra, valamint a pisztolygáz
gõzvisszavezetõ rendszerekre vonatkozó, jogszabályban elõírt követelmények betartásának ellenõrzésével
kapcsolatos hatósági eljárásokban,

m) a gázcsatlakozóvezeték- és a felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági elõírást érintõ felszerelési és idõszaki
ellenõrzési tevékenységgel kapcsolatos engedélyezési feladatok tekintetében,

n) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló törvény szerinti
eljárásokban, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként.
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(3) A Kormány mûszaki biztonsági hatóságként országos illetékességgel – az alábbi ügyfajták tekintetében – elsõ fokon
a Hivatal mûszaki felügyeleti hatóságát, másodfokon a Hivatal központi szervét jelöli ki:
a) az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végzõ gazdálkodószervezetek alkalmasságának engedélyezésével,
b) a tartályok gyártásához és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szereléshez, a tartályok javításához,

szivárgásvizsgálatához, kivitelezéséhez, tisztításához, idõszakos vizsgálatához  való alkalmasság
engedélyezésével,

c) a kazánok vegyi kezelését végzõ szervezetek alkalmasságának engedélyezésével,
d) a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 118/A.  §-a alkalmazásában a turista használatú palackba történõ

PB-gáz-átfejtési tevékenység engedélyezésével,
e) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl  szóló külön jogszabály alapján az ipari szakterületen a külföldi 

bizonyítványok és oklevelek elismerésével,
f) a földgázellátásban mûszaki biztonsági szempontból jelentõs munkakörök esetén szükséges továbbképzés

felkészítõ tanfolyamának és a továbbképzés képzési programjának jóváhagyásával,
g) szakhatóságként a veszélyes ipari üzemekkel, veszélyes katonai objektumokkal,
h) a gázpalackokkal kapcsolatos rendkívüli események kivizsgálásával,
i) az iparügyekért felelõs miniszter kormányzati feladatkörébe tartozó területen veszélyes tevékenységet folytatók

felügyeleti (adatközlési és bejelentési) rendszerének mûködtetésével
kapcsolatos eljárásokban.

(4) A Kormány a (3) bekezdés d) pontjában megjelölt tevékenység vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként a Hivatal mûszaki felügyeleti hatóságát, másodfokon a Hivatal központi szervét jelöli ki.

12. Építésügyi hatóság kijelölése

13. § (1) A Kormány – a (2) bekezdésben meghatározott körben – építésügyi hatóságként az illetékes területi mérésügyi és
mûszaki biztonsági hatóságot, másodfokon a Hivatal központi szervét jelöli ki.

(2) A 13.  § (1) bekezdés szerinti hatóság építésügyi hatóságként jár el az alábbi sajátos építményfajták tekintetében
a) a nyomástartó berendezések és rendszerek elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény (ideértve

a közforgalmú autógáztöltõ-állomásokat és az azok rendeltetésével szorosan összefüggõ rendeltetésû
építményeket),

b) a közforgalmú üzemanyagtöltõ-állomások mûtárgyai az utak kivételével,
c) a veszélyes folyadék- és olvadéktárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény,
d) a nyomástartó berendezésnek nem minõsülõ gáztárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló

építmény,
e) a külön jogszabályban meghatározott, 50 kVA-nál nagyobb névleges teljesítõképességû kiserõmûvet ellátó

hõtermelési rendeltetésû berendezés védelmét vagy a 0,5 MW-nál nagyobb hõteljesítményû hõtermelési és
hõszolgáltatási berendezés (ideérve a fûtõmûvet is) védelmét közvetlenül szolgáló építmény,

f) a biogáz- és komposztálótelep technológiáinak elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény,
az ipari, mezõgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt, bioetanolt
elõállító és tároló építmény, a villamosmû kivételével,

g) az építménybe beépített terménytisztító vagy szárító,
h) az épített üvegipari vagy fémipari kemence,
i) építménynek minõsülõ helyhez kötött útépítõ berendezés (aszfaltkeverõ telep építményei),
j) ipari és mezõgazdasági célú, földgázfogyasztó vagy propán-bután gázokat és ezek elegyeibõl álló gázokat

fogyasztó hõfejlesztõ-hõhasznosító berendezés, az elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló
építménnyel együtt,

k) a hõtávvezetéket tartó vagy magában foglaló építmény, beleértve a hõszolgáltatás nyomvonal jellegû
építményeit is,

l) a külön jogszabályban meghatározott villamosmû, a termelõi vezeték, a magánvezeték és a közvetlen vezeték.
(3) Ha az engedélykérelemmel érintett közcélú vezeték, termelõi vezeték, magánvezeték vagy a közvetlen vezeték több

területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóság illetékességi területén halad át, akkor az illetékes eljárni, amelyiknek
az illetékességi területére a vezetékbõl hosszabb szakasz esik.
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13. A termékinformációs kapcsolattartó pont feladatainak ellátása

14. § A Hivatal termékinformációs kapcsolattartó pontként – az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának
biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban elõírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és
jelentéstételi kötelezettségek teljesítésérõl  szóló külön jogszabályban meghatározottak szerint – ellátja a 764/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feladatokat.

14. Egyéb feladatok

15. § (1) A Hivatal
a) ellátja a külön jogszabályokban meghatározott kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági

feladatokat,
b) ellátja a feladatkörét érintõen az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel mûködõ

döntéshozó és döntés-elõkészítõ szerveiben képviselendõ kormányzati álláspont kialakításával kapcsolatos
feladatokat,

c) részt vesz a feladatkörét érintõ nemzetközi megállapodások elõkészítésében, illetve nemzetközi egyeztetésében,
d) kezeli a hatósági jogkörének gyakorlásához szükséges adatokat, valamint e körben irányítja és összehangolja

az információfeldolgozó, -elemzõ munkát,
e) közremûködik a kötött segélyhitelezés szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában,
f) közremûködik a két- vagy többoldalú kereskedelmi, gazdasági együttmûködési kapcsolatok szervezésével

összefüggõ feladatok és a kétoldalú gazdasági vegyes bizottságok mûködtetése teendõinek ellátásában,
g) ellátja az uniós jogi aktusokból, a nemzetközi gazdasági egyezményekbõl, valamint a külön jogszabályokból

fakadó, egyes árukra vagy országokra vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyezési feladatokat, illetve
korlátozások végrehajtásához kapcsolódó feladatokat. Ennek során jogosult az importengedélyezéshez, illetve
a kedvezményes import vámkontingensekhez kapcsolódó biztosíték elkülönített számlán történõ kezelésére,

h) ellátja a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl  szóló külön jogszabály alapján a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelõs hatósági feladatokat a kereskedelmi szakterületen,

i) ellátja az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról
 szóló, a Tanács 2005. december 20-án kelt, 2173/2005/EK rendelete alapján az Európai Közösségbe irányuló
faanyag-behozatal ún. FLEGT engedélyezési rendszerével kapcsolatos hatósági feladatokat.

(2) Az (1) bekezdés a), g) és i) pontjaiban meghatározott eljárásokban elsõ fokon a Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti
hatósága, másodfokon a Hivatal központi szerve jár el.

(3) A külön jogszabály alapján a 13.  § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatáskörbe tartozó 13.  § (2) bekezdés a) pontja
szerinti sajátos építményfajtákkal kapcsolatos hatósági eljárásokban a 4. mellékletben felsorolt, az adott eljárásban
érintett közmû, közút és vasút üzemeltetõi mûködnek közre. Az üzemeltetõk nyilatkozatát a tervezõ köteles
beszerezni.

16. § (1) A Kormány az illékony szerves oldószert tartalmazó termékek forgalmazásának engedélyezési eljárásában hatáskörrel
rendelkezõ hatóságként a Hivatalt jelöli ki.

(2) Az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának
szabályozásáról  szóló Korm. rendeletben az illékony szerves oldószert tartalmazó termékeket forgalmazó kötelezettek
engedélyezési eljárásában elsõ fokon országos illetékességgel a Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága,
másodfokon – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – a Hivatal központi szerve jár el.

17. § A Hivatal a feladatkörébe tartozó közleményeket a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben,
valamint a Hivatal vagy a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóság honlapján és a kormányzati portálon teszi
közzé.
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15. A Hivatal eljárásaiban közremûködõ szakhatóságok, valamint közmû-, közút- 
és vasútüzemeltetõk kijelölése

18. § (1) A Kormány a külön jogszabály alapján a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságok hatáskörébe tartozó,
a 13.  § (2) bekezdés a) pontja szerinti sajátos építményfajtákkal kapcsolatos elsõ és másodfokú hatósági eljárásában,
a 3. mellékletben meghatározott feltételek fennállása esetén és szakkérdésben a 3. mellékletben meghatározott
hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a Hivatal elsõ és másodfokú villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásában, az 5. mellékletben
meghatározott feltételek fennállása esetén és szakkérdésben az 5. mellékletben meghatározott hatóságokat
szakhatóságként jelöli ki. Az eljárásban hozott határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal,
a fõváros területén a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(3) A Kormány a Hivatalnak az autógáztöltõ-állomások építésügyi engedélyezésére irányuló elsõ és másodfokú
eljárásában, a 6. mellékletben meghatározott feltételek fennállása esetén és szakkérdésben, a 6. mellékletben
meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

(4) A Kormány a Hivatalnak az éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítési, használatbavételi és javítási
engedélyezésére irányuló elsõ és másodfokú eljárásában, a 7. mellékletben meghatározott feltételek fennállása
esetén és szakkérdésben, a 7. mellékletben meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Ha a bejelentés érinti 
a 7. melléklet 6. pontjában meghatározott szakkérdést, a bejelentés nyilvántartásba történõ bejegyzésérõl  szóló
határozatot a hatóság közli az ott megjelölt elsõ fokú szakhatósági hatáskörrel rendelkezõ hatósággal.

19. § (1) A Kormány a Hivatal lovas szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartásba vételi eljárásában –
az állat-egészségügyi, állatvédelmi követelményeknek  való megfelelés és feltételei kérdésében – elsõ fokú eljárásban
a fõvárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságát, másodfokú
eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a Hivatalnak a biztonsági papírok országhatárt, illetve vámhatárt átlépõ kereskedelmének
engedélyezésére irányuló eljárásában
a) a kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minõsíthetõsége, vagyis a vizsgált

papírmintának a biztonsági papír jogszabályban meghatározott feltételrendszerének  való megfelelõsége és
a kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minõsítése esetén a vizsgált papírminta és
bármely forgalomban lévõ magyar bankjegy, biztonsági okmány vagy értékpapír közötti azonosság
megállapításának kérdésében a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot, valamint

b) a kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minõsítése esetén a biztonságos õrzés,
tárolás feltételeinek  való megfelelõség kérdésében az Országos Rendõr-fõkapitányságot

szakhatóságként jelöli ki.

20. § (1) A Kormány a Hivatalnak a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, illetve
a 111/2005/EK tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdésében hivatkozott jegyzékekben szereplõ anyagok (a továbbiakban:
kábítószer-prekurzor)
a) birtoklására, forgalomba hozatalára, illetve azok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével

kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárásában – a kábítószer-prekurzorok
eltérítésének megakadályozását szolgáló tárolási feltételek és a nyilvántartási dokumentációk elõírása, illetve
ezen feltételek vizsgálata kérdésében – az Országos Rendõr-fõkapitányságot, valamint

b) behozatalával és kivitelével kapcsolatos eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a kérelemben
feltüntetett határátkelõhelyen a kérelem szerinti termékek forgalma engedélyezhetõ-e a vámeljárásra vonatkozó
követelmények alapján – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt

szakhatóságként jelöli ki.
(2) A Kormány a gyógyszertárnak a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint

a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról  szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdésében
meghatározott hivatalos feladatai körébe nem sorolható, kábítószer-prekurzorral kapcsolatos tevékenységére
vonatkozó kérelem elbírálására irányuló eljárásban – a kábítószer-prekurzor tárolása és felhasználása
dokumentációjának vizsgálata kérdésben – a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási
szervét szakhatóságként jelöli ki.
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(3) A (2) bekezdésben meghatározott feladatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére kiterjedõ illetékességgel látja el.

21. § A Kormány a Hivatalnak a szerencsejáték céljára szolgáló eszköz hitelesítési engedélyének kiadására irányuló
eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a kérelem szerinti készüléktípus megfelel-e a pénznyerõ automatára,
illetve a játékautomatára vonatkozó jogszabályi elõírásoknak – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt szakhatóságként
jelöli ki.

22. § (1) A Kormány a Hivatalnak a kettõs felhasználású nukleáris termékek és technológiák exportjával és Közösségen belüli
átadásának engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy az importált termék,
technológia reexportja, továbbá az importált létesítmény, berendezés vagy technológia segítségével elõállított
nukleáris termék exportja az atomenergia békés célú alkalmazására vonatkozó nemzetközi
kötelezettségvállalásoknak, valamint a nukleáris biztonsági elõírásoknak megfelel-e – az Országos Atomenergia
Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a Hivatalnak a kettõs felhasználású nukleáris termékek és technológiák importjával kapcsolatos
Nemzetközi Importigazolás kiadása iránti eljárásában – annak elbírálására, hogy az importált terméknek a Nukleáris
Termékellenõrzési Jegyzék, illetve a Nukleáris Kettõs Felhasználású Termékek Ellenõrzési Jegyzéke szerinti besorolása
megfelelõ-e, illetve amennyiben a kiszállításhoz a fogadó állam írásbeli kötelezettségvállalása szükséges,
az atomenergia békés célú alkalmazására vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásoknak, valamint a nukleáris
biztonsági elõírásoknak megfelel-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány a Hivatalnak a nukleáris termékek nukleáris fegyverrel nem rendelkezõ országba történõ exportjának
engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a nukleáris és nukleáris kettõs
felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról  szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 2.  §
(1) bekezdésében felsorolt feltételek teljesültek-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(4) A Kormány a Hivatalnak a nukleáris termékek exportjának engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása
kérdésében, hogy a nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról
 szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 3.  § (1) és (2) bekezdésében, valamint 6.  §-ában szabályozott feltételek
teljesültek-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(5) A Kormány a Hivatalnak a nukleáris kettõs felhasználású termékeknek nukleáris fegyverrel nem rendelkezõ országba
történõ exportjának engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a nukleáris és
nukleáris kettõs felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról  szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm.
rendelet 4.  §-ában meghatározott feltételek teljesültek-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(6) A Kormány a Hivatalnak a nukleáris termékek Magyarország területérõl az Európai Unió másik tagállamába, illetve
az Európai Unió másik tagállamának területérõl Magyarországra történõ szállításának és a nukleáris kettõs
felhasználású termékek Magyarország területérõl az Európai Unióba történõ szállításának az engedélyezésére
irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termékek
nemzetközi forgalmának szabályozásáról  szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 5.  §-ában és 6.  §-ában meghatározott 
feltételek teljesültek-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(7) Az (1)–(6) bekezdésben felsorolt esetekben az Országos Atomenergia Hivatal az ügyfél eljárás megindítása elõtt
benyújtott kérelmére hat hónapig felhasználható elõ zetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

23. § A Kormány a Hivatalnak a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök behozatalának engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a kérelemben megjelölt, közbiztonságra különösen veszélyes eszköz,
annak behozatali céljára figyelemmel közbiztonsági kockázatot jelent-e – az Országos Rendõr-fõkapitányságot
szakhatóságként jelöli ki.

16. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról  szóló

260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet.
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(3) A szakigazgatási szerv számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó
jogviszonyok tekintetében az e rendelet hatálybalépését megelõzõen a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési
Hivatal területi szerveként mûködõ területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóság jogutódjának – az alapító
okiratban foglaltak szerint – az a korábbi székhelye szerinti fõvárosi és megyei kormányhivatal tekintendõ, amelynek
a szakigazgatási szervévé az 1. melléklet szerint e rendelet hatálybalépésével válik.

17. Az Európai Unió jogának  való megfelelés

25. § E rendelet
1. a 8.  § (3) bekezdés d) pont dc) alpontjában a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tömszelence

nélküli önálló keringetõszivattyúkra, illetve termékekbe beépített tömszelence nélküli keringetõszivattyúkra
vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történõ végrehajtásáról  szóló, 2009. július 22-i
641/2009/EK bizottsági rendelet 5. cikkének,

2. a 8.  § (3) bekezdés d) pont dd) alpontjában a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos
motorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történõ végrehajtásáról  szóló, 2009.
július 22-i 640/2009/EK bizottsági rendelet 5. cikkének,

3. a 8.  § (3) bekezdés d) pont de) alpontjában a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a beépített elõtét
nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülõlámpák és az ilyen lámpák mûködtetésére alkalmas elõtétek és lámpatestek
környezetbarát tervezési követelményei tekintetében történõ végrehajtásáról, valamint a 2000/55/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. március 18-i 245/2009/EK bizottsági rendelet
5. cikkének,

4. a 8.  § (3) bekezdés d) pont df) alpontjában a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyszerû set-top
boxokra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történõ végrehajtásáról  szóló, 2009.
február 4-i 107/2009/EK bizottsági rendelet 6. cikkének,

5. a 8.  § (3) bekezdés d) pont dg) alpontjában a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos és
elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépõ
elektromosáram-fogyasztására vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történõ
végrehajtásáról  szóló, 2008. december 17-i 1275/2008/EK bizottsági rendelet 5. cikkének,

6. a 8.  § (3) bekezdés d) pont dh) alpontjában a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a külsõ
tápegységek üresjáratú üzemmódban fellépõ elektromosáram-fogyasztására és aktív üzemmódban mért átlagos
hatékonyságára vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történõ végrehajtásáról  szóló,
2009. április 6-i 278/2009/EK bizottsági rendelet 5. cikkének,

7. a 14.  §-ban az egyes nemzeti mûszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerûen forgalmazott
termékekre történõ alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül
helyezésérõl  szóló, 2008. július 9-i 764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdésének,

8. a 15.  § (1) bekezdés m) pontjában az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési
rendszerének létrehozásáról  szóló, 2005. december 20-i 2173/2005/EK tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk 8. pontjának,
valamint az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról  szóló
2173/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról  szóló, 2008.
október 17-i 1024/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet 2. cikk 4. pontjának
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. 2.

A területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságok

megnevezése illetékességi területe

1. Fõvárosi Kormányhivatal Budapesti
Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági
Hatósága (Budapest)

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban:
Budapest fõváros, Pest megye
mûszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari
építésügyi eljárásokban: Budapest fõváros, Pest megye,
valamint Ercsi város közigazgatási területébõl
a Százhalombattai Dunai Finomító területe

2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Mérésügyi és Mûszaki
Biztonsági Hatósága (Debrecen)

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban:
Hajdú-Bihar megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye
mûszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari
építésügyi eljárásokban: Hajdú-Bihar megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye

3. Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Gyõri Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hatósága (Gyõr)

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban:
Gyõr-Moson-Sopron megye,
Zala megye,
Vas megye
mûszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari
építésügyi eljárásokban:
Gyõr-Moson-Sopron megye,
Zala megye,
Vas megye

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hatósága (Miskolc)

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye,
Nógrád megye
mûszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari
építésügyi eljárásokban:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye,
Nógrád megye

5. Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi
Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági
Hatósága (Pécs)

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban:
Baranya megye,
Somogy megye,
Tolna megye
mûszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari
építésügyi eljárásokban:
Baranya megye,
Somogy megye,
Tolna megye

6. Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Mérésügyi és Mûszaki
Biztonsági Hatósága (Szeged)

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban:
Bács-Kiskun megye,
Csongrád megye,
Békés megye
mûszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari
építésügyi eljárásokban:
Bács-Kiskun megye,
Csongrád megye,
Békés megye
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7. Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Mérésügyi és Mûszaki
Biztonsági Hatósága (Székesfehérvár)

mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban:
Fejér megye,
Veszprém megye,
Komárom-Esztergom megye
mûszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari
építésügyi eljárásokban: Fejér megye – kivéve Ercsi város
közigazgatási területébõl a Százhalombattai Dunai
Finomító területe –, valamint
Veszprém megye,
Komárom-Esztergom megye

1. 2. 3.

Kirendeltségek

város területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságok tevékenység

Békéscsaba Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi
Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Hatósága

mérésügyi alaptevékenységi eljárások
mûszaki-biztonsági és építésügyi eljárások

Eger Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hatósága

mérésügyi alaptevékenységi eljárások

Kaposvár Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi
Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Hatósága

mérésügyi alaptevékenységi eljárások

Kecskemét Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi
Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Hatósága

mérésügyi alaptevékenységi eljárások

Nagykanizsa Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Gyõri Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági
Hatósága

mérésügyi alaptevékenységi eljárások

Szekszárd Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi
Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Hatósága

mérésügyi alaptevékenységi eljárások

Szolnok Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági
Hatósága

mérésügyi alaptevékenységi és speciális
eljárások
mûszaki biztonsági és építésügyi eljárások

Szombathely Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Gyõri Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági
Hatósága

mérésügyi alaptevékenységi és speciális
eljárások
mûszaki biztonsági, építésügyi és
villamosenergia-ipari építésügyi eljárások

Veszprém Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári 
Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Hatósága

mérésügyi alaptevékenységi eljárások

Mérésügyi alaptevékenységi eljárások a következõk:
azok a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságok hatáskörébe tartozó mérésügyi eljárások, amelyek nem
minõsülnek mérésügyi speciális eljárásnak.
Mérésügyi speciális eljárások
– a számító egységek,
– a hõfogyasztásmérõk,
– az anyagi mértékek,
– a kiterjedést mérõ mûszerek,
– a kipufogógáz-elemzõ mûszerek,
– az F2, M1 pontosságú súlyok,
– a közúti kerék- és tengelyterhelés-mérõk,
– a gépjármû gumiabroncs nyomás mérõk
hitelesítésével kapcsolatos eljárások.
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2. melléklet a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. 2.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal országos illetékességû elsõ fokú igazgatási szervei

megnevezése illetékességi területe

1. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság,
Budapest

ország egész területe

2. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Haditechnikai és Exportellenõrzési Hatóság,
Budapest

ország egész területe

3. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Hatóság,
Budapest

ország egész területe

4. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Metrológiai Hatóság, Budapest

ország egész területe

5. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Mûszaki Felügyeleti Hatóság, Budapest

ország egész területe

3. melléklet a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A 13.  § (2) bekezdése szerinti sajátos építményfajtákkal kapcsolatos hatósági eljárásban kijelölt
szakhatóságok

Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban
Másodfokú
eljárásban

1. A veszélyes töltetû nyomástartó
vagy töltõ rendszerek, veszélyes
folyadék- és olvadéktárolók,
közforgalmú üzemanyagtöltõ
állomások mûtárgyai az utak
kivételével, autógáz
töltõállomások, a megújuló
energiaforrást átalakító, illetõleg 
elõállító és tároló energetikai
építmény esetén, ha az egyben
emberi tartózkodás céljára
szolgáló építményt is magába
foglal.

A higiénés és egészségvédelmi,
az ivóvíz minõségi, a települési
szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi,
járványügyi vonatkozású
követelményeknek  való
megfelelés.
Munkavégzés céljára szolgáló
építmények esetében a kémiai
biztonságra és
a dohányzóhelyek kijelölésére
vonatkozó jogszabályi
elõírásoknak  való megfelelés.

a fõvárosi és
megyei
kormányhivatal
kistérségi
népegészség-
ügyi intézete

fõvárosi és
megyei
kormányhivatal
népegészség-
ügyi
szakigazgatási
szerve

2. Az eljárás termõföldön vagy
termõföld igénybevételével
meg valósuló építmény vagy
tevékenység engedélyezésére
irányul, az elvi építési,
a használatba vételi és a bontási
engedélyezési eljárás
kivételével.

A termõföld minõségi védelme. fõvárosi és
megyei
kormányhivatal
növény- és
talajvédelmi
igazgatósága

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal

3. Honvédelmi és katonai célú
építmény mûködési vagy
védõterületén tervezett
megújuló energiahordozót
elõállító vagy hasznosító
energetikai építmény építésügyi 
eljárásaiban.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi védelmi
feladatai a kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy további
feltételek mellett
biztosíthatóak-e.

Honvéd
Vezérkar fõnöke

honvédelemért
felelõs miniszter
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4. Ha a tevékenység
megkezdéséhez egységes
környezethasználati engedély
vagy környezetvédelmi
engedély nem szükséges.

Annak elbírálása, hogy
a) az adott tevékenység
megfelel-e az elérhetõ legjobb
technika alapján meghatározott
levegõvédelmi
követelményeknek és
elõírásoknak, valamint a védelmi 
övezet kijelölési szabályainak,
b) az engedélyezési
tervdokumentáció, illetve
az építmény zajkibocsátása
megfelel-e a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem
követelményeinek,
c) a tevékenység megfelel-e
a felszín alatti vizek és
ivóvízbázisok állapota védelme
követelményeinek,
d) az építési és bontási
hulladékok, illetve
az engedélyezett
berendezésekbõl,
építményekbõl származó
hulladékok kezelésének
feltételei megfelelnek-e
a hulladékgazdálkodási
elõírásoknak,
e) az építmény vagy
tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi
követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint,
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.

környezetvé-
delmi,
természetvédel-
mi és vízügyi
felügyelõség

Országos
Környezetvé-
delmi,
Természetvédel-
mi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

5. Helyi jelentõségû védett
természeti területen vagy arra
közvetlen hatást gyakorló
módon meg valósuló építmény
esetén.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy az építmény vagy
tevékenység a helyi
önkormányzati rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.

települési
önkormányzat
jegyzõje,
a fõvárosban
a fõjegyzõ

a Kormány
általános
hatáskörû
területi
államigazgatási
szerve
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6. A Kulturális Örökségvédelmi
Hivatalról és a kulturális
örökségvédelmi szakigazgatási
szervekrõl  szóló Korm.
rendeletben meghatározott,
a régészeti lelõhelyeket,
régészeti védõövezeteket,
mûemléki területeket és
mûemlékeket tartalmazó,
a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal által vezetett
adatbázisban szerepelõ
régészeti lelõhelyen, régészeti
védõövezet területén, mûemléki 
területen meg valósuló vagy
külön jogszabályban
meghatározott esetekben
mûemléket érintõ építmény
engedélyezésére irányuló
eljárás.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy az építmény a kulturális
örökség védelme jogszabályban
rögzített követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint,
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.

fõvárosi és
megyei
kormányhivatal
kulturális
örökségvédelmi
szakigazgatási
szerve

Kulturális
Örökségvédelmi 
Hivatal

7. Az éghetõ töltetû nyomástartó
vagy töltõ rendszerek, éghetõ
folyadék- és olvadéktárolók,
közforgalmú üzemanyagtöltõ
állomások mûtárgyai az utak
kivételével, autógáz
töltõállomások, a biogáz
elõállító és tároló energetikai
építmény, az ipari és
mezõgazdasági célú
földgázfogyasztó
hõfejlesztõ-hõhasznosító
létesítmény esetén.

A létesítésre vonatkozó
tûzvédelmi elõírásoknak és
tûztávolságoknak  való
megfelelés.

elsõ fokon eljáró 
tûzvédelmi
szakhatóság

másodfokon
eljáró
tûzvédelmi
szakhatóság

8. Ha az építmény szélsõ
pontjainak vetületétõl számított
100 méteren belül
gyorsforgalmi út vagy közúti
határátkelõhely található, és
a kérelmezõ az útkezelõi
hozzájárulás megtagadását vagy 
a hozzájárulásban elõírt
feltételeket sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a közút területének nem
közlekedési célú igénybevétele
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
– a közúti forgalom
biztonságára, a közút fejlesztési
terveinek végrehajtására,
a közútkezelõ fenntartási,
üzemeltetési feladatainak
ellátására, a közút állagára
gyakorolt hatása alapján –
engedélyezhetõ-e.

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és
Hajózási
Hivatala

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

Ha az építmény szélsõ
pontjainak vetületétõl számított
50 méteren belül egyéb
országos közút vagy helyi közút
található, és a kérelmezõ
az útkezelõi hozzájárulás
megtagadását vagy
a hozzájárulásban elõírt
feltételeket sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a közút területének nem
közlekedési célú igénybevétele
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
– a közúti forgalom
biztonságára, a közút fejlesztési
terveinek végrehajtására,
a közútkezelõ fenntartási,
üzemeltetési feladatainak
ellátására, a közút állagára
gyakorolt hatása alapján –
engedélyezhetõ-e.

területileg
illetékes fõvárosi 
és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelõsége

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja
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Ha az építmény szélsõ
pontjainak vetületétõl számított
50 méteren belül a fõvárosi
önkormányzat tulajdonában
levõ közút található, és
a kérelmezõ az útkezelõi
hozzájárulás megtagadását vagy 
a hozzájárulásban elõírt
feltételeket sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a közút területének nem
közlekedési célú igénybevétele
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett – 
a közúti forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelõ
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása
alapján – engedélyezhetõ-e.

Fõvárosi
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelõsége

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

Ha az építmény szélsõ
pontjainak vetületétõl számított
50 méteren belül a fõvárosi
kerületi önkormányzatok
tulajdonában levõ közút
található, és a kérelmezõ
az útkezelõi hozzájárulás
megtagadását vagy
a hozzájárulásban elõírt
feltételeket sérelmesnek tartja.

fõvárosi
fõjegyzõ

Fõvárosi
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelõsége

A vasúti pálya szélsõ
vágányának tengelyétõl
számított 50 méteren belüli
építmény építése, elhelyezése,
megszüntetése esetén, ha
a vasúti pályahálózat
mûködtetõje hozzájárulásának
a megtagadását vagy
a hozzájárulásban elõírt
feltételeket sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása, hogy a vasúti
pálya területének nem
közlekedési célú igénybevétele
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett – 
a tervezett igénybevétel a vasút
állagára, a vasúti forgalom
biztonságára, a vasút kezelõ
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására,
fejlesztési terveinek
végrehajtására gyakorolt hatása
alapján – engedélyezhetõ-e.

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és
Hajózási
Hivatala

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja
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9. Az eljárás külterületi ingatlanon
elhelyezkedõ bányászati vagy
gázipari építmények biztonsági
övezetét, bányatelket,
a bányatelekkel nem rendelkezõ 
felhagyott bányával,
meddõhányóval, célkitermelõ
hellyel, bányászati
tevékenységgel érintett egyéb
területet, illetve a 300 m2-nél
nagyobb alapterületû,
bányászati módszerekkel
kialakított föld alatti térségekkel
érintett területet, nyilvántartott
ásványi nyersanyag lelõhelyet
érint, illetve a létesítés ásványi
nyersanyag kitermelésével jár.

Annak elbírálása, hogy
a) a bányászati vagy gázipari
építmények biztonsági
övezetében történõ építés,
b) a bányatelken,
a bányatelekkel nem rendelkezõ 
felhagyott bányával,
meddõhányóval, célkitermelõ
hellyel, bányászati
tevékenységgel érintett egyéb
területen, illetve a 300 m2-nél
nagyobb alapterületû,
bányászati módszerekkel
kialakított föld alatti térségekkel
érintett területen  való építés,
c) a nyilvántartott ásványi
nyersanyag lelõhelyen,
bányatelken történõ építés
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
mûszaki biztonsági
szempontból
engedélyezhetõek-e. Továbbá
az építés során kitermelt ásványi 
nyersanyag használatának,
értékesítésének,
hasznosításának feltételei,
a fizetendõ bányajáradék
mértéke meghatározása,
az építmény építésföldtani
megalapozottságának,
a földtani veszélyeztetettség
(figyelemmel a vízzáró rétegre,
a felszínen folyásra alkalmas
képzõdmények meglétére,
tektonikai jelenségekre,
védelemre érdemes földtani
képzõdmény meglétére,
felszínmozgás
veszélyeztetésére) megítélése
kérdésében.

bánya-
kapitányság

Magyar
Bányászati és
Földtani Hivatal

10. A biogáz és komposztáló telep
technológiáinak elhelyezését
vagy védelmét közvetlenül
szolgáló építménnyel
kapcsolatos eljárás.

Az állati eredetû melléktermékre 
vonatkozó állat-egészségügyi
elõírásoknak  való megfelelés.

fõvárosi és
megyei
kormányhivatal
élelmiszerlánc-
biztonsági és
állategészség-
ügyi
igazgatósága

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal

4. melléklet a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A 13.  § (2) bekezdése szerinti sajátos építményfajtákkal kapcsolatos hatósági eljárásban közremûködõ
közmû-, közút-, és vasút-üzemeltetõk
– víz- és csatornázási mû, gázmû, távhõellátó-, áramszolgáltató, távközlési szolgáltató és a villamosmû

üzembentartója;
– az érintett közutak kezelõi;
– a vasutak üzembentartói;
– kéményseprõipari szolgáltató szerv (vállalkozó)
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5. melléklet a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásában kijelölt szakhatóságok

Bevonás és közremûködés
feltétele

Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

Elvi építési
engedélyezési
eljárás, építési
engedélyezési
eljárás (saját és

idegen
ingatlanon)

Üzemeltetési
engedélyezési

eljárás,
használatbavételi 

engedélyezési
eljárás

Fennmaradási
engedélyezési

eljárás

Megszüntetési
eljárás

Egyszerûsített
eljárás

1. Termõföldön
meg valósuló építmény 
vagy tevékenység
esetén, az elvi építési,
a használatba vételi és
a bontási
engedélyezési eljárás
kivételével.

A termõföld minõségi
védelme.

fõvárosi és megyei
kormányhivatal
növény- és
talajvédelmi
igazgatósága

Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN

2. Ha az építmény szélsõ
pontjainak vetületétõl
számított 100 méteren
belül gyorsforgalmi út
vagy közúti
határátkelõhely
található, és
a kérelmezõ
az útkezelõi
hozzájárulás
megtagadását vagy
a hozzájárulásban
elõírt feltételeket
sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a közút területének
nem közlekedési célú
igénybevétele
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
– a közúti forgalom
biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek
végrehajtására,
a közútkezelõ
fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására,
a közút állagára
gyakorolt hatása
alapján –
engedélyezhetõ-e.

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

IGEN IGEN IGEN NEM IGEN
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Ha az építmény szélsõ
pontjainak vetületétõl
számított 50 méteren
belül egyéb országos
közút vagy helyi közút
található, és
a kérelmezõ
az útkezelõi
hozzájárulás
megtagadását vagy
a hozzájárulásban
elõírt feltételeket
sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a közút területének
nem közlekedési célú
igénybevétele vagy
az építmény
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett –
a közúti forgalom
biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek
végrehajtására,
a közútkezelõ
fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására,
a közút állagára
gyakorolt hatása
alapján –
engedélyezhetõ-e.

területileg illetékes
fõvárosi és megyei
kormányhivatal
illetékes közlekedési
felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

IGEN IGEN IGEN NEM IGEN

Ha az építmény szélsõ
pontjainak vetületétõl
számított 50 méteren
belül a fõvárosi
önkormányzat
tulajdonában levõ
közút található, és
a kérelmezõ
az útkezelõi
hozzájárulás
megtagadását vagy
a hozzájárulásban
elõírt feltételeket
sérelmesnek tartja.

Fõvárosi Közlekedési
Felügyelõség

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

IGEN IGEN IGEN NEM IGEN

Ha az építmény szélsõ
pontjainak vetületétõl
számított 50 méteren
belül a fõvárosi kerületi 
önkormányzatok
tulajdonában levõ
közút található, és
a kérelmezõ
az útkezelõi
hozzájárulás
megtagadását vagy
a hozzájárulásban
elõírt feltételeket
sérelmesnek tartja.

fõvárosi fõjegyzõ Fõvárosi Közlekedési
Felügyelõség

IGEN IGEN IGEN NEM IGEN
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3. A repülõtér és repülés
biztonságát szolgáló
földi berendezések
biztonsági övezetén
belül minden,
a repülõtér építési
(üzemi területének)
szélétõl mért 15
kilométer távolságon
belül 40 méternél,
bárhol másutt
a belterületen 100
méternél, külterületen
pedig 50 méternél
magasabb építmény
építése, bõvítése,
továbbá
helikopterállomás és
leszállóhely építési
telkének (üzemi
területének) szélétõl
mért 500 m-en belül 40 
méternél magasabb
építmény építése,
bõvítése esetén.

A tevékenység
közvetlen és közvetett
hatása
a légiközlekedésre,
a földi telepítésû
berendezések
mûködésére és
a légiközlekedés
biztonságára.

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi
Hivatala

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN
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4. A vasúti pálya szélsõ
vágányának
tengelyétõl számított
100 méteren belüli
építmény építése,
elhelyezése,
megszüntetése esetén, 
ha a vasúti
pályahálózat
mûködtetõje
hozzájárulásának
a megtagadását vagy
a hozzájárulásban
elõírt feltételeket
sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a vasúti pálya
területének nem
közlekedési célú
igénybevétele
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett –  a
tervezett igénybevétel
a vasút állagára,
a vasúti forgalom
biztonságára, a vasút
kezelõ fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására,
fejlesztési terveinek
végrehajtására
gyakorolt hatása
alapján –
engedélyezhetõ-e.

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

IGEN IGEN IGEN NEM IGEN

5. Ha az építmény,
tevékenység
külterületen, továbbá
–  egyedi táj érték,
természeti terület,
országos jelentõségû
védett természeti
terület, Natura 2000
terület vagy barlang
védõövezete esetén –
belterületen  valósul
meg, és a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a tevékenység,
az építmény természet
védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi
jogi
követelményeknek,
valamint a tájvédelem
jogszabályban
rögzített
követelményeinek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN
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Nyomvonal kijelölésére 
irányuló vezetékjogi
eljárásban és 20 MW
feletti erõmû
létesítésére irányuló
eljárásban ha az az
ingatlan-nyilvántartás-
ból megállapíthatóan
külterületen, továbbá
–  egyedi tájérték,
természeti terület,
országos jelentõségû
védett természeti
terület vagy Natura
2000 terület esetén –
belterületen  valósul
meg, és a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély és egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a tevékenység,
az építmény
a tájvédelem
jogszabályban
rögzített
követelményeinek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
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Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi
engedély vagy
egységes
környezethasználati
engedély nem
szükséges, erõmû
engedélyezési
eljárásban, valamint
önállóan vagy
vezetékjogi
engedélyezési eljárás
részeként belterületen
vagy annak határától
számított 100 méteren
belül létesülõ átalakító
berendezés
engedélyezési
eljárásban.

1. Az erõmûvek
vonatkozásban annak
elbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység
az elérhetõ legjobb
technika alapján
meghatározott
levegõvédelmi
követelményeknek és
a védelmi övezetekre
vonatkozó
elõírásoknak
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e
az engedélyezési
tervdokumentáció,
illetve az építmény
zajkibocsátása
megfelel-e a környezeti 
zaj és rezgés elleni
védelem
követelményeinek.
2. Az átalakító
berendezések
vonatkozásában annak 
elbírálása kérdésében,
hogy az engedélyezési
tervdokumentáció,
illetve az építmény
zajkibocsátása
megfelel-e a környezeti 
zaj és rezgés elleni
védelem
követelményeinek.
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6. Az ingatlan-
nyilvántartásból
megállapíthatóan helyi 
jelentõségû védett
természeti területen
meg valósuló építmény 
esetén.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
az építmény vagy
tevékenység a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

települési
önkormányzat
jegyzõje, a fõvárosban
a fõjegyzõ

a Kormány általános
hatáskörû területi
államigazgatási szerve

IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN

7. A Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatalról és
a kulturális
örökségvédelmi
szakigazgatási
szervekrõl  szóló Korm.
rendeletben
meghatározott,
a régészeti
lelõhelyeket, régészeti
védõövezeteket,
mûemléki területeket
és mûemlékeket
tartalmazó, a Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal által vezetett
adatbázisban
szerepelõ régészeti
lelõhelyen, régészeti
védõövezet területén,
mûemléki területen
meg valósuló, vagy
külön jogszabályban
meghatározott
esetekben mûemléket
érintõ építmény
engedélyezésére
irányuló eljárás.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
az építmény vagy
tevékenység
a kulturális örökség
védelme
jogszabályban
rögzített
követelményeinek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

fõvárosi és megyei
kormányhivatal
kulturális
örökségvédelmi
szakigazgatási szerve

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal

IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN

M
 A

 G
 Y A

 R   K Ö
 Z L Ö

 N
 Y • 2010. évi 198. szám

30587



8. Minden eljárásban
a nyomvonalas
létesítmény, valamint
szélerõmû
engedélyezése
kivételével.

Létesítménnyel
összefüggõ tûzvédelmi 
követelmények
érvényre juttatása.

elsõ fokon eljáró
tûzvédelmi
szakhatóság

másodfokon eljáró
tûzvédelmi
szakhatóság

IGEN IGEN IGEN NEM IGEN

9. Az 50 MW és az ezt
meghaladó
teljesítõképességû
erõmû, a 220 kV és
az ezt meghaladó
névleges feszültségû
termelõi, magán-, és
közvetlen vezeték,
közcélú átviteli hálózat
esetén.

A területrendezési
tervekkel  való
összhang tekintetében.

állami fõépítész Belügyminisztérium IGEN NEM NEM NEM NEM

10. Az eljárás honvédelmi
vagy katonai célú
létesítmény mûködési
vagy védõterületén
tervezett építmény
vagy tevékenység
engedélyezésére
irányul.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai
a kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy
további feltételek
mellett
biztosíthatóak-e.

Honvéd Vezérkar
fõnöke

honvédelemért felelõs
miniszter

IGEN IGEN IGEN NEM IGEN
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11. Az eljárás külterületi
ingatlanon
elhelyezkedõ
bányászati vagy
gázipari létesítmények
biztonsági övezetét,
bányatelket,
a bányatelekkel nem
rendelkezõ felhagyott
bányával,
meddõhányóval,
célkitermelõ hellyel,
bányászati
tevékenységgel
érintett egyéb
területet, illetve
a 300 m2-nél nagyobb
alapterületû,
bányászati
módszerekkel
kialakított föld alatti
térségekkel érintett
területet, nyilvántartott 
ásványi nyersanyag
lelõhelyet érint, illetve
a létesítés ásványi
nyersanyag
kitermelésével jár.

Annak elbírálása, hogy
a) a bányászati vagy
gázipari létesítmények
biztonsági övezetében
történõ építés,
b) a bányatelken,
a bányatelekkel nem
rendelkezõ felhagyott
bányával,
meddõhányóval,
célkitermelõ hellyel,
bányászati
tevékenységgel
érintett egyéb
területen, illetve
a 300 m2-nél nagyobb
alapterületû,
bányászati
módszerekkel
kialakított föld alatti
térségekkel érintett
területen  való építés,
c) a nyilvántartott
ásványi nyersanyag
lelõhelyen,
bányatelken történõ
építés a kérelemben
foglaltak szerint vagy
további feltételek
mellett mûszaki
biztonsági
szempontból
engedélyezhetõek-e.

bányakapitányság Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
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Továbbá az építés
során kitermelt ásványi 
nyersanyag
használatának,
értékesítésének,
hasznosításának
feltételei, a fizetendõ
bányajáradék mértéke
meghatározása,
az építmény
építésföldtani
megalapozottságának,
a földtani
veszélyeztetettség
(figyelemmel a vízzáró
rétegre, a felszínen
folyásra alkalmas
képzõdmények
meglétére, tektonikai
jelenségekre,
védelemre érdemes
földtani képzõdmény
meglétére,
felszínmozgás
veszélyeztetésére)
megítélése
kérdésében.

12. Olyan építmények
megszüntetési eljárása
során, amelyek
létesítéséhez
a villamos energiáról
 szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény szerint 
a Magyar Energia
Hivatal engedélye is
szükséges minden
esetben.

Villamosenergia-ellátás 
biztonságának
érvényesítése.

Magyar Energia Hivatal NEM NEM NEM NEM IGEN NEM
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6. melléklet a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az autógáztöltõ-állomások építésügyi engedélyezési eljárásában közremûködõ szakhatóságok

Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

1. Minden eljárásban. A létesítésre vonatkozó tûzvédelmi
elõírásoknak és tûztávolságoknak  való
megfelelés.

elsõ fokon eljáró tûzvédelmi szakhatóság másodfokon eljáró tûzvédelmi
szakhatóság

2. Az emberi tartózkodás céljára szolgáló
építmény építése esetében.

Az építmény közegészségügyi és
járványügyi szempontból megfelelõ-e, ha 
igen, milyen feltételekkel.

fõvárosi és megyei kormányhivatal
kistérségi népegészségügyi intézete

fõvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szerve

3. A közút területén, az alatt vagy felett,
a közutak külterületi szakaszán a közút
tengelyétõl számított 50 méteren,
autópálya, autóút, valamint kijelölt
fõútvonal esetén 100 méteren belüli
építmény, ha a kérelmezõ a közútkezelõi
hozzájárulás megtagadását vagy
a hozzájárulásban elõírt feltételeket
sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása kérdésében, hogy
a közút területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy az építmény
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett – a közúti
forgalom biztonságára, a közút fejlesztési
terveinek végrehajtására, a közútkezelõ
fenntartási, üzemeltetési feladatainak
ellátására, a közút állagára gyakorolt
hatása alapján – engedélyezhetõ-e.

Országos közút
a) gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelõhely közlekedési építményei esetén:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

b) egyéb országos közút esetén:
területileg illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal illetékes közlekedési
felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

Helyi közút
a) a települési önkormányzat tulajdonában lévõ helyi közutak esetén:
területileg fõvárosi és megyei
kormányhivatal illetékes közlekedési
felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

b) a fõvárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévõ helyi közutak esetén:
Fõvárosi fõjegyzõ Fõvárosi Közlekedési Felügyelõség
c) a Fõvárosi Önkormányzat tulajdonában lévõ helyi közutak esetén:
Fõvárosi Közlekedési Felügyelõség Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Közforgalom elõl el nem zárt magánutak esetén:
területileg fõvárosi és megyei
kormányhivatal illetékes közlekedési
felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
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4. A vasúti pálya szélsõ tengelyétõl
számított 50 méternél kisebb távolságban 
épülõ tûz- és 100 méternél kisebb
távolságban létesülõ robbanásveszélyes
anyagok gyártását, tárolását és
forgalmazását szolgáló építmények
elhelyezésére irányuló eljárás esetén.

A vasúti közlekedési érdekek,
a közlekedés biztonsága
követelményeinek érvényesítése

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

5. Víziközlekedést érintõ ügyekben
a víziutak medrétõl és a kikötõk,
átkelések, parti és vízterületétõl 50 m-nél
kisebb távolságban épülõ tûz- és 100
m-nél kisebb távolságban épülõ
robbanásveszélyes anyagok gyártását,
tárolását és forgalmazását szolgáló,
létesítmények elhelyezésére irányuló
eljárás esetén.

A víziközlekedés követelményeinek
érvényre juttatása.

a vízi úttá minõsített belvizet és kikötõt érintõ ügyekben

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról és
a kulturális örökségvédelmi
szakigazgatási szervekrõl  szóló Korm.
rendeletben meghatározott, a régészeti
lelõhelyeket, régészeti védõövezeteket,
mûemléki területeket és mûemlékeket
tartalmazó, a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal által vezetett adatbázisban
szerepelõ régészeti lelõhelyen, régészeti
védõövezet területén, mûemléki
területen meg valósuló vagy külön
jogszabályban meghatározott esetekben
mûemléket érintõ építmény
engedélyezésére irányuló eljárás.

Annak elbírálása kérdésében, hogy
az építmény vagy tevékenység
a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak 
szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.

fõvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi szakigazgatási
szerve

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
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7. melléklet a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítési, használatbavételi és javítási engedélyezési eljárásában kijelölt szakhatóságok

Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

1. Éghetõ töltet esetében tárolótartály
létesítése, használatba vétele esetén.

A létesítésre vonatkozó tûzvédelmi
elõírásoknak és tûztávolságoknak  való
megfelelés.

Elsõ fokon eljáró tûzvédelmi szakhatóság. Másodfokon eljáró tûzvédelmi
szakhatóság.

2. A közút területén, az alatt vagy felett,
a közutak külterületi szakaszán a közút
tengelyétõl számított 50 méteren,
autópálya, autóút, valamint kijelölt
fõútvonal esetén 100 méteren belüli
építmény létesítése, használatbavétele
esetén, ha a kérelmezõ a közútkezelõi
hozzájárulás megtagadását vagy
a hozzájárulásban elõírt feltételeket
sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása kérdésében, hogy
a közút területének nem közlekedési célú
igénybevétele a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett
– a közúti forgalom biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek végrehajtására,
a közútkezelõ fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút állagára
gyakorolt hatása alapján –
engedélyezhetõ-e.

Gyorsforgalmi út esetén
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Egyéb országos közút esetén:
területileg illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal illetékes közlekedési
felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

Helyi közút esetén
a) a települési önkormányzat tulajdonában lévõ helyi közutak esetén:
területileg illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal illetékes közlekedési
felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

b) a fõvárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévõ helyi közutak esetén:
fõvárosi fõjegyzõ Fõvárosi Közlekedési Felügyelõség
c) a Fõvárosi Önkormányzat tulajdonában lévõ helyi közutak esetén:
Fõvárosi Közlekedési Felügyelõség Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

3. A vasúti pályától 50 méternél kisebb
távolságban épülõ tûz- és 100 méternél
kisebb távolságban épülõ
robbanásveszélyes anyagok gyártását,
tárolását és forgalmazását szolgáló,
építmények elhelyezésére irányuló eljárás 
esetén

Annak elbírálása kérdésében, hogy
a vasúti pálya területének nem
közlekedési célú igénybevétele
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett – a tervezett
igénybevétel a vasút állagára, a vasúti
forgalom biztonságára, a vasútkezelõ
fenntartási, üzemeltetési feladatainak
ellátására, fejlesztési terveinek
végrehajtására gyakorolt hatása alapján –
engedélyezhetõ-e.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
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4. A repülõterek 15 kilométeres körzetében
tárolótartály létesítése, használatba
vétele, átalakítása esetén.

Annak elbírálása kérdésében, hogy
a tevékenység a polgári légiközlekedés
biztonsága követelményeinek a kérelem
szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

5. A víziutak tengelyétõl és hajózási
létesítményektõl számított 100 méteren
belüli létesítés esetén.

A veszélyes anyag szállítására vonatkozó
elõírások, az (vízi) üzemanyagtöltõ
állomások engedélyezésével kapcsolatos
hajózási hatósági érdekek érvényesítése.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6. Tárolótartály létesítése, használatba
vétele átalakítása esetén, ha
a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély vagy
egységes környezethasználati engedély
nem szükséges.

1. Minden esetben annak elbírálása
kérdésében, hogy a tervezett tárolótartály 
a levegõtisztaság-védelmi elõírásoknak és 
határértékeknek, levegõvédelmi
szempontból az elérhetõ legjobb
technika, valamint a felszíni vizek,
a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok
védelme követelményeinek a kérelem
szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
2. Barlang védõövezetében létesítendõ
tárolótartály esetében, annak elbírálása
kérdésében, hogy a tervezett tárolótartály 
a barlang védelmére vonatkozó
jogszabályi követelményeknek a kérelem
szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.

környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

7. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról és
a kulturális örökségvédelmi
szakigazgatási szervekrõl  szóló Korm.
rendeletben meghatározott, a régészeti
lelõhelyeket, régészeti védõövezeteket,
mûemléki területeket és mûemlékeket
tartalmazó, a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal által vezetett adatbázisban
szerepelõ régészeti lelõhelyen, régészeti
védõövezet területén, mûemléki
területen meg valósuló létesítési vagy
használatba vételi eljárás vagy külön
jogszabályban meghatározott esetekben
mûemléket érintõ tevékenység
engedélyezésére irányuló eljárás.

Annak elbírálása kérdésében, hogy
a tervezett tárolótartály a kulturális
örökség védelme jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak 
szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.

fõvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi szakigazgatási
szerve

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
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A Kormány 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a mûszaki biztonsági hatóságok mûszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Mûszaki biztonsági hatósági tevékenység

1. § (1) A Kormány által jogszabályban kijelölt mûszaki biztonsági hatóság (a továbbiakban: mûszaki biztonsági hatóság)
mûszaki biztonsági hatósági tevékenységének keretében ellenõrzi a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és 
a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról  szóló jogszabályban meghatározott létesítmények,
berendezések:
a) létesítésére, kivitelezésére, felállítására,
b) üzembe helyezésére,
c) üzemeltetésére,
d) idõszakos ellenõrzésére,
e) vizsgálatát, átalakítását, javítását végzõ szervezetek tevékenységének ellenõrzésére,
f) kezelését végzõk szakképesítésére,
g) átalakítására, javítására,
h) mûszaki biztonsági tevékenységet ellátó szervezetek tevékenységének ellenõrzésére
vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartását és érvényesülését.

(2) A mûszaki biztonsági hatóság az (1) bekezdés szerinti létesítmények, berendezések, szervezetek vonatkozásában:
a) engedélyezési és hatósági ellenõrzési jogkört gyakorol,
b) bejelentés alapján kivizsgálja a hatáskörébe tartozó rendkívüli események okait és következményeit.

(3) A mûszaki biztonsági hatóság a mûszaki biztonsági felügyeleti feladat- és hatáskörében a mûszaki biztonsági
követelmények megtartása érdekében ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket külön jogszabályok a hatáskörébe
utalnak.

2. § (1) Ha a mûszaki biztonsági hatóság eljárása során a megfelelõ biztonsággal és megbízhatósággal kapcsolatos elõírások
teljesülésében hibát, hiányosságot állapít meg, és a létesítmény, berendezés az egészség, az anyagi javak, vagy
a környezet sérülésének, károsodásának forrásává válhat, vagy a mûködése ezek sérülését okozó helyzetet teremthet,
úgy jogosult
a) a hiányosság megszüntetését, illetve a hiba kijavítását – a körülmények figyelembevételével, a teljesítéshez

szükséges határidõ vagy határnap megállapítása mellett – elrendelni,
b) a létesítménynek, berendezésnek – közvetlen veszélyhelyzetet elõidézõ hibája esetén – a használatát azonnali

hatállyal véglegesen, vagy ha a veszélyhelyzet megszüntethetõ, annak megszüntetéséig ideiglenesen megtiltani,
c) az engedélyek kiadását megelõzõen vizsgált feltételek megváltozása vagy rendeltetéstõl eltérõ használat esetén

a vonatkozó engedélyt ideiglenesen, vagy véglegesen visszavonni.
(2) Ha a mûszaki biztonsági hatóság mûszaki biztonsági feladatkörében végzett tevékenysége során a Magyar

Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) piacfelügyeleti feladatkörébe tartozó termék olyan
hibáját észleli, amely alapján feltételezhetõ, hogy az adott termék nem elégíti ki a vonatkozó külön jogszabály szerinti
alapvetõ védelmi követelményeket, azonnal értesíti az eljárásra jogosult piacfelügyeleti hatóságot.

3. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó létesítmények, berendezések üzemeltetõje az azok üzemeltetése, tárolása, szállítása
során bekövetkezett rendkívüli eseményeket köteles bejelenteni a mûszaki biztonsági hatóságnak. A rendelet
alkalmazásában rendkívüli esemény különösen a létesítmény, berendezés üzemeltetése során bekövetkezett
a) a létesítmény, berendezés sérülése,
b) robbanás,
c) tûzeset,
d) a létesítmény, berendezés mûködésével összefüggésében bekövetkezett személyi sérülés,
e) egyéb súlyos üzemzavar.
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(2) Ha más hatóság a mûszaki biztonsági hatóság mûszaki biztonsági tevékenységével összefüggõ rendkívüli eseményrõl
szerez tudomást, a mûszaki biztonsági hatóságot arról tájékoztatja.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a mûszaki biztonsági hatóság vizsgálja ki az (1) bekezdés szerinti események
körülményeit, okát, ennek során az élet- és vagyonvédelem érdekében az üzemeltetõt a szükséges intézkedések
megtételére kötelezi.

4. § (1) Az iparügyekért felelõs miniszter rendeletében meghatározott hegesztett szerkezet szerelésénél, átalakításánál,
javításánál az ömlesztõhegesztés és az ezzel összefüggõ egyéb tevékenység csak az iparügyekért felelõs miniszter
rendeletében meghatározott engedéllyel végezhetõ. Az engedélyezésre jogosult hatóság az engedéllyel
rendelkezõkrõl nyilvántartást vezet.

(2) Az iparügyekért felelõs miniszter rendeletében meghatározott kazánok és a hozzá tartozó berendezések, továbbá
a hatósági felügyelet alá tartozó egyéb nyomástartó berendezések vegyi kezelésére irányuló tevékenységet csak
az folytathat, aki rendelkezik az iparügyekért felelõs miniszter rendeletében meghatározott engedéllyel.
Az engedélyezõ hatóság az engedéllyel rendelkezõkrõl nyilvántartást vezet.

2. Piacfelügyeleti tevékenység

5. § (1) A Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága (a továbbiakban: piacfelügyeleti hatóság) piacfelügyeleti
tevékenységének keretében ellenõrzi a külön jogszabályban meghatározott gazdasági célfelhasználásra szánt
termékek (a továbbiakban: termék) megfelelõségére vonatkozó, a külön jogszabályokban foglalt alapvetõ védelmi
követelmények betartását.

(2) Piacfelügyeleti eljárás keretében kell az olyan termékek megfelelõségét is elbírálni, amelyek
a) használatbavételéhez összeszerelés, helyre szerelés vagy más installációs mûveletek elvégzése szükséges,
b) alkalmazhatóságára a forgalmazási mûveletek – különösen a szállítás, raktározás – hatással lehetnek,
c) amelyek esetében nem történt forgalomba hozatal a használatbavételt megelõzõen, így különösen a saját

használatra és egyedi megrendelésre gyártott termékek esetén.
(3) A piacfelügyeleti hatóság kijelölt piacfelügyeleti hatóságként részt vesz a piacfelügyeleti tevékenység koordinálása

érdekében – az érintett tárcák és hatóságok részvételével – mûködtetett Piacfelügyeleti Tanács munkájában.
(4) A piacfelügyeleti hatóság eljárása során a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez akkreditált vagy bejelentett szervezetek 

közremûködését veheti igénybe, vagy elrendelheti azok igénybevételét a megfelelõség igazolásához.
(5) A piacfelügyeleti hatóság megbízására nem járhat el olyan akkreditált vagy bejelentett szervezet, amely a termék

megfelelõségét korábban vizsgálta.
(6) A piacfelügyeleti hatóság a felhasználók széles körét érintõ vizsgálatok eredményeit és tapasztalatait nyilvánosságra

hozza.
(7) Ha a piacfelügyeleti hatóság az üzleti titok körébe tartozó információkhoz jut hozzá, gondoskodik ezen információk

védelmérõl. Az üzleti titok nem akadályozhatja azt, hogy a piacfelügyeletre irányuló tevékenységek hatékonyságának
biztosítása szempontjából jelentõs információkat az illetékes piacfelügyeleti hatóságok egymás, valamint a vizsgáló és 
tanúsító intézmények a piacfelügyeleti hatóság tudomására hozzák.

6. § A piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenõrzés során jogosult:
a) tájékoztatást kérni a gyártótól, a forgalmazótól és egyes esetekben az üzemeltetõtõl,
b) biztonságossági és más megfelelõségi vizsgálatok elvégzése céljából jegyzõkönyv felvétele mellett a gyártótól,

a forgalmazótól és egyes esetekben az üzemeltetõtõl ingyenes mintát és ellenmintát venni,
c) belépni a termék megfelelõségének ellenõrzéséhez szükséges valamennyi helyiségbe, telephelyre,
d) akadályoztatása esetén a rend õrséget igénybe venni,
e) az ellenõrzéshez szükséges valamennyi dokumentumot megtekinteni, és azokról másolatot készíteni,
f) az ellenõrzés lefolytatásához szükséges hang- és képfelvételt készíteni,
g) a biztonságossági és más megfelelõségi vizsgálathoz szükséges idõtartamra ideiglenes intézkedéssel a termék

forgalmazását, reklámozását, illetve kiállításon  való bemutatását megtiltani, ha a termék megfelelõségéhez
alapos kétség fér.
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7. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság ellenõrzése során megállapítja, hogy a termék nem felel meg a külön jogszabályokban
foglalt alapvetõ védelmi követelményeknek, jogosult:
a) a termék használatából származó veszélyre vonatkozó figyelmeztetõ tájékoztatás elhelyezését elõírni,
b) széles körû tájékoztatást elrendelni úgy, hogy a termék használatából származó veszélyrõl a felhasználók

megfelelõ idõben és módon – szükség esetén a rádió és a televízió mûsorszolgáltatásában vagy sajtótermékbõl –
értesüljenek,

c) a termék forgalomba hozatalát, reklámozását korlátozni vagy megtiltani, és a tilalom betartásához szükséges
kísérõ intézkedéseket megtenni,

d) a már forgalomba hozott termék forgalomból  való kivonását, és az errõl  való tájékoztatást a b) pontban
meghatározott módon elrendelni,

e) elrendelni a termék visszahívását, vagy – indokolt esetben – a gyártókkal és a forgalmazókkal együttmûködve
megszervezni a termék felhasználóktól történõ visszahívását, és környezetvédelmi szempontok
figyelembevételével történõ megsemmisítését, valamint ellenõrizni ezek végrehajtását,

f) a termék forgalomba hozatalára, üzemeltetésére vonatkozó ideiglenes korlátozó intézkedést elrendelni, amíg
a terméket a külön jogszabályok szerint megfelelõvé teszik vagy a megfelelõséget igazolják.

(2) A piacfelügyeleti hatóság a termék visszahívását végsõ esetben rendelheti el, ha a fennálló veszélyek elhárítására más
intézkedések nem elégségesek. Amennyiben a gyártó vagy forgalmazó szükségesnek tartja, a terméket hatósági
határozat hiányában is önként visszahívhatja.

(3) A piacfelügyeleti hatóság vizsgálata során megállapítja, mely termék nem felel meg a külön jogszabályokban foglalt
alapvetõ védelmi követelményeknek, a hatóság ezen megállapítása a tételazonosítóval rendelkezõ termék esetén
az azonos tételazonosítóval legyártott, illetve forgalomba hozott mennyiségre vonatkozik; tételazonosítóval nem
megjelölt termékek esetén pedig a teljes legyártott, illetve forgalomba hozott mennyiségre vonatkozik. Ha a hiba
természetébõl adódóan megszüntethetõ, és a gyártó a már legyártott mennyiségre vonatkozóan utólag
a veszélyforrást megszünteti, az ismételt forgalomba hozatalra csak módosított tételazonosító, illetve
termékazonosító alkalmazásával kerülhet sor.

(4) Ha a termék valamely jellemzõje nem felel meg a külön jogszabályokban foglalt alapvetõ védelmi követelményeknek,
a piacfelügyeleti hatóság döntésének megfelelõen az a gyártó vagy forgalmazó, amelynél a terméket vizsgálat alá
vonták, köteles megfizetni a vizsgálati díjat.

(5) A terméknek a külön jogszabályokban foglalt elõírásoknak  való megfelelése nem zárja ki, hogy a piacfelügyeleti
hatóság a termék forgalomba hozatalának korlátozását, piacról történõ kivonását vagy visszahívását rendelje el, ha azt
állapítja meg, hogy a termék a megfelelõsége ellenére veszélyes.

(6) Ha a piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenõrzés során megállapítja, hogy a CE megfelelõségi jelölést nem
jogszerûen tüntették fel, a külön jogszabályban meghatározottak szerint jár el.

(7) A piacfelügyeleti hatóság a meghozott intézkedésérõl a külön jogszabályban meghatározottak szerint értesíti
az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

8. § A piacfelügyeleti hatóság jogait és kötelezettségeit a veszély súlyosságával arányos módon és az érintett felek
érdekeinek figyelembevételével gyakorolhatja.

9. § A gyártó, a forgalmazó – jogszabályban meghatározott esetekben az üzemeltetõ – köteles
a) a termékek piacfelügyeleti ellenõrzésére jogosult szervezet kérésére a feladatai ellátásához szükséges

információkat megadni,
b) az általa forgalomba hozott termékek által jelentett veszélyek elkerülése érdekében tett intézkedések során

a piacfelügyeleti hatósággal együttmûködni,
c) az elrendelt intézkedéseket végrehajtani.

3. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal mûszaki biztonsági

tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól  szóló 26/2008. (II. 14.) Korm. rendelet hatályát
veszti.
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11. § Felhatalmazást kap az iparügyekért felelõs miniszter, hogy
a) az e rendelet hatálya alá tartozó mûszaki biztonsági hatósági tevékenység ellátásához szükséges képesítési

követelményeket,
b) a rendkívüli események bejelentésének és vizsgálatának részletes szabályait,
c) a Hivatal mûszaki biztonsági hatósági felügyelete alá tartozó

ca) nyomástartó berendezések, rendszerek,
cb) szállítható nyomástartó berendezések, beleértve azokat a berendezéseket is, amelyeknek megfelelõség

újraértékelése nem történt meg,
cc) a ca)–cb) pontban említett nyomástartó berendezések töltésére szolgáló berendezések,
cd) a veszélyes folyadékok és olvadékok – nyomástartó berendezésnek nem minõsülõ – tárolótartályai és

tárolólétesítményei, valamint azok mûködéséhez szükséges technológiai, biztonsági berendezések,
csõvezetékek, szerelvények, tartozékok, beleértve az üzemi üzemanyagtöltõ állomások,

ce) a gázüzemû közúti jármûvek, munkagépek és nem közúti gépek üzemanyag-ellátó berendezései, és
az egyedi sûrített földgáztöltõ berendezések,

cf) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, csomagolóeszközök, kivéve
az ezek szállítására szolgáló szállítóeszközök,

cg) gázpalackból turista gázpalackba átfejtõ berendezések
üzemeltetõire vonatkozó kötelezettségeket, a hatósági engedélyek megszerzésének módját, valamint a hatósági
ellenõrzések tartalmát, idõszakát,
d) hegesztett szerkezet szerelésénél, átalakításánál, javításánál az ömlesztõhegesztés és az ezzel összefüggõ egyéb

engedélyköteles tevékenységek körét, az e tevékenységekre jogosító engedély feltételeit és a tevékenység
folytatásának részletes szabályait, az engedély kiadásának rendjét, valamint az e tevékenységet végzõkrõl
vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó
részletes eljárási szabályokat, továbbá az e tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt
kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,

e) kazánok és a hozzá tartozó berendezések, továbbá a hatósági felügyelet alá tartozó egyéb nyomástartó
berendezések vegyi kezelésére jogosító engedély feltételeit és a tevékenység folytatásának részletes szabályait,
az engedély kiadásának rendjét, valamint az e tevékenységet végzõkrõl vezetett nyilvántartás személyes adatot
nem tartalmazó adattartalmát, és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá
az e tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartásának esetén 
alkalmazandó jogkövetkezményeket

rendeletben szabályozza.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 322/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési és kárpótlási feladatokat ellátó
szervekrõl

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a pártfogó felügyelõi szolgálat kijelölése tárgyában a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról  szóló 1979. évi 11. törvényerejû 
rendelet 126/A.  §-ában,
a jogi segítségnyújtó szolgálat kijelölése tárgyában a jogi segítségnyújtásról  szóló 2003. évi LXXX. törvény 74.  §-ában,
az áldozatsegítõ szolgálat, ezen belül a támogató hatóság és a döntõ hatóság kijelölése tárgyában a bûncselekmények áldozatainak 
segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl  szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46.  § (3) bekezdésében,
a kárpótlási hatóság kijelölése tárgyában az életüktõl és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról
 szóló törvényben meghatározott határidõk ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról  szóló 2006. évi XLVII. törvény 5.  §-ában,
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a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § b)–d) pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.  § (1) A pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtási, valamint áldozatsegítési feladatokat a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként mûködõ fõvárosi, megyei igazságügyi szolgálatok és a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (a továbbiakban: KIMISZ) látják el. A kárpótlási feladatokat a KIMISZ
és az igazságügyért felelõs miniszter látja el.

(2) Az e rendeletben foglalt kivételekkel a pártfogó felügyelõi tevékenységgel, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel
kapcsolatos igazságügyi igazgatási, valamint közigazgatási hatósági ügyekben elsõ fokon a fõvárosi és megyei
kormányhivatal igazságügyi szolgálata (a továbbiakban: igazságügyi szolgálat) jár el. A pártfogó felügyelõi
tevékenységgel, jogi segítségnyújtással és áldozatsegítéssel kapcsolatos igazságügyi igazgatási, valamint
közigazgatási hatósági ügyekben másodfokon a KIMISZ jár el.

(3) Az igazságügyi szolgálatok jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési és pártfogó felügyelõi feladatokat ellátó szervezeti
egységei a székhelyüktõl eltérõ településeken kihelyezett ügyfélszolgálati irodákat mûködtethetnek. Az igazságügyi
szolgálatok pártfogó felügyelõi tevékenységet ellátó szervezeti egységei közösségi foglalkoztatókat mûködtethetnek. 
A kihelyezett ügyfélszolgálatok és közösségi foglalkoztatók tevékenységének szakmai ellenõrzését a KIMISZ látja el.

(4) Az igazságügyi szolgálat tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi
CXXVI. törvény 6.  § (4) bekezdésében, valamint a 7.  §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:
Ksztv.) 2.  § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv
vezetõje a KIMISZ fõigazgatója.

2. A KIMISZ jogállása, szervezete és általános feladatai

2.  § (1) A KIMISZ központi hivatal, amelyet – e rendeletben foglalt kivétellel – az igazságügyért felelõs miniszter irányít.
(2) A KIMISZ jogi személy, önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
(3) A KIMISZ székhelye Budapest.

3.  § (1) A KIMISZ-t az igazságügyért felelõs miniszter által kinevezett fõigazgató vezeti, akinek a munkáját
fõigazgató-helyettesek segítik.

(2) A KIMISZ szervezeti egységei a fõosztályok és osztályok; egyes feladatok ellátására önálló osztályok is létrehozhatók.
(3) A fõigazgató munkáltatói jogkört gyakorol a KIMISZ kormánytisztviselõi, kormányzati ügykezelõi és munkavállalói

felett.
(4) A KIMISZ áldozatsegítésért felelõs szervezeti egysége vezetõjének a kinevezése és felmentése vonatkozásában

az áldozatsegítésért felelõs minisztert véleményezési jog illeti meg.

4.  § (1) A KIMISZ fõigazgatóját az igazságügyért felelõs miniszter nevezi ki és menti fel.
(2) A Ksztv. 2.  § (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket a KIMISZ felett áldozatsegítési ügycsoportban

az áldozatsegítésért felelõs miniszter gyakorolja.

5.  § A KIMISZ
a) ellátja a pártfogó felügyelõi tevékenységgel, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és kárpótlással

kapcsolatos, e rendeletben és külön jogszabályokban meghatározott feladatokat,
b) a fõigazgató útján gyakorolja az igazságügyi szolgálatok feletti szakmai irányító szerv jogköreit,
c) szakmai ellenõrzéseivel, módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti

az igazságügyi szolgálatok egységes jogalkalmazását,
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d) a feladatkörébe tartozó ügyekben – ideértve a szakmai pályázatok és az együttmûködési megállapodások,
valamint a nemzetközi kapcsolatok rendszerét is – tájékoztató, koordinációs és képviseleti tevékenységeket lát el,

e) az 1.  §-ban, valamint az a)–c) pontokban meghatározott feladatok és tevékenységek ellátása érdekében
országosan egységes informatikai rendszert mûködtet.

3. A pártfogó felügyelõi tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása

6.  § (1) A Kormány pártfogó felügyelõi szolgálatként az igazságügyi szolgálatot, valamint a KIMISZ-t jelöli ki.
(2) A magyarországi lakóhellyel, tartózkodási hellyel, szálláshellyel vagy munkavégzési hellyel nem rendelkezõ magyar

állampolgár, vagy külföldi személy esetében a pártfogó felügyelõi feladatok ellátására a fõvárosi kormányhivatal
igazságügyi szolgálata az illetékes.

7.  § A KIMISZ a pártfogó felügyelõi feladatokkal kapcsolatban a büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi
tevékenységrõl  szóló 2006. évi CXXIII. törvény 3.  § (1) bekezdése szerinti közvetítõi tevékenység végzésére vonatkozó
pályázatot ír ki és szerzõdést köt a közvetítõvel.

4. A jogi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok ellátása

8.  § A Kormány jogi segítségnyújtó szolgálatként az igazságügyi szolgálatot, valamint a KIMISZ-t jelöli ki.

9.  § (1) A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével és az Európai Unió tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás
iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás lefolytatására az ügyfél munkavégzésének helye szerinti igazságügyi szolgálat is
illetékes.

(2) A magyarországi lakóhellyel, tartózkodási hellyel, szálláshellyel vagy munkavégzési hellyel nem rendelkezõ külföldi
személy esetében a kérelem elbírálására a fõvárosi kormányhivatal igazságügyi szolgálata illetékes.

10.  § A KIMISZ
a) a jogi segítségnyújtás országos adatbázisából statisztikai kimutatást készít,
b) ellátja a jogi segítõi névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatokat, és a jogi szolgáltatások nyújtására

az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium nevében szolgáltatási szerzõdést köt a jogi
segítõkkel,

c) gyakorolja a jogi segítségnyújtási eljárásban a visszatérítendõ tartozás elengedésével vagy mérséklésével
összefüggõ méltányossági jogkört, és

d) a jogi segítségnyújtó feladatokkal kapcsolatban kezeli a jogi segítségnyújtásra szolgáló célelõirányzatot, annak
terhére gondoskodik a támogatások kifizetésérõl,

e) kialakítja és fejleszti a jogi segítségnyújtó szolgálat és a tevékenységével érintett hatóságok, intézmények és
szervezetek közötti együttmûködést.

5. Az áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok ellátása

11.  § (1) A Kormány áldozatsegítõ szolgálatként az igazságügyi szolgálatot, valamint a KIMISZ-t jelöli ki.
(2) A Kormány az áldozatsegítési eljárásban támogató hatóságként az igazságügyi szolgálatot jelöli ki.
(3) A Kormány az áldozatsegítési eljárásban döntõ hatóságként a fõvárosi kormányhivatal igazságügyi szolgálatát jelöli ki.

12.  § (1) Az áldozatsegítési szolgáltatás iránti kérelmet az az igazságügyi szolgálat bírálja el, amelynél a kérelmet az áldozat
elõször benyújtotta. Ha az áldozat kéri, az ügyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes igazságügyi
szolgálathoz kell áttenni.

(2) A járadékra  való jogosultságot a járadékra jogosult lakóhelye szerint illetékes igazságügyi szolgálat ellenõrzi.
(3) A támogató hatósági eljárásra az az igazságügyi szolgálat illetékes, amelynél a kárenyhítés iránti kérelmet az áldozat

elõször benyújtotta, illetve – az áldozat kérése esetén – amelyik lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes.
(4) Ha az áldozatnak a támogatást vissza kell térítenie, erre az az igazságügyi szolgálat kötelezi, amelyik a támogatást

engedélyezte.
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(5) Ha a járadék felülvizsgálata során az igazságügyi szolgálat arról szerez tudomást, hogy a bûncselekmények
áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl  szóló törvény szerinti megszüntetõ ok áll fenn, akkor a járadék
megszüntetését kezdeményezi a döntõ hatóságnál.

13.  § A KIMISZ
a) az áldozatsegítés országos adatbázisából statisztikai kimutatást készít,
b) figyelemmel kíséri az áldozati jogok érvényesülését, tájékoztatást kér az áldozatokkal kapcsolatba kerülõ

hatóságoktól, intézményektõl, szervezetektõl és tapasztalatairól évente elemzõ jelentést készít,
c) kezeli a bûncselekmények áldozatainak kárenyhítésére és az azonnali pénzügyi segélyre szolgáló célelõirányzatot 

és annak terhére gondoskodik az áldozatsegítõ támogatások kifizetésérõl,
d) gondoskodik a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl  szóló 2005. évi

CXXXV. törvény 41.  § (2) bekezdésében elõírt tájékoztató elõkészítésérõl, és annak az igazságügyi szolgálatok
részére történõ eljuttatásáról,

e) az áldozatsegítési eljárásban méltányossági jogkört gyakorol.

6. A kárpótlással kapcsolatos feladatok ellátása

14.  § A Kormány kárpótlási hatóságként a KIMISZ-t, valamint az igazságügyért felelõs minisztert jelöli ki.

15.  § A KIMISZ
a) eljár elsõ fokon a vagyoni kárpótlási eljárással kapcsolatos igazgatási és közigazgatási hatósági ügyekben,
b) ellátja a személyi kárpótlási eljárásokkal összefüggõ hatósági feladatokat,
c) ellátja a nemzeti gondozásról  szóló 1992. évi LII. törvényben foglalt feladatokat,
d) ellátja a külön jogszabályokban meghatározott, személyes szabadságukban jogtalanul korlátozott személyek

társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésével kapcsolatos ügyeket,
e) felelõs a megszûnt Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, a Központi Kárrendezési Iroda, továbbá

a Központi Igazságügyi Hivatal kárpótlási szakterülete iratanyagainak irattározásáért, archiválásáért,
f) eljár a kárpótlási jegy termõföldtulajdon megszerzésére történõ felhasználásának egyes kérdéseirõl  szóló

1992. évi XLIX. törvény 8.  § (2) bekezdése szerinti, a kárpótlási jegy visszatérítésére irányuló eljárásban.

16.  § Kárpótlási hatóságként az igazságügyért felelõs miniszter elbírálja a vagyoni kárpótlási ügyekben hozott
határozatokkal szemben elõterjesztett jogorvoslati kérelmeket.

7. Jogutódlás

17.  § (1) Az Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: IH) általános jogutódja – a bíróságok és más hatóságok elõtt folyamatban lévõ
eljárások és munkaügyi jogviták tekintetében is – a (2) bekezdésben foglalt, valamint a Nemzeti Államigazgatási
Központ által az igazságügyi szolgálat tekintetében végzett funkcionális feladatok és a feladatellátáshoz kapcsolódó
jogviszonyok kivételével a KIMISZ.

(2) Az igazságügyi szolgálat számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó
jogviszonyok tekintetében – ideértve a bíróságok és más hatóságok elõtt folyamatban lévõ eljárásokat és munkaügyi
jogvitákat is – az e rendelet hatálybalépését megelõzõen az IH területi szerveként mûködõ megyei igazságügyi hivatal
jogutódjának az a korábbi székhelye szerinti megye (fõváros) kormányhivatala tekintendõ, amelynek a szakigazgatási
szervévé e rendelet hatálybalépésével válik.

(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen az e rendelet hatálybalépését megelõzõen az IH területi szerveként mûködõ fõvárosi,
megyei igazságügyi hivatalhoz telepített, e rendelet értelmében a KIMISZ-hez kerülõ feladat- és hatáskörök
tekintetében a megyei igazságügyi hivatal feladatainak részleges átvevõje az alapító okirat szerint a KIMISZ. A KIMISZ
az átvett feladat- és hatáskörök és ahhoz kapcsolódó jogviszonyok vonatkozásában – a bíróságok és más hatóságok
elõtt folyamatban lévõ eljárásokat és munkaügyi jogvitákat is ideértve – a fõvárosi és megyei igazságügyi hivatal
jogutódjának tekintendõ.
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8. Záró rendelkezések

18.  § A KIMISZ ellátja a jogszabályok elõkészítésében  való társadalmi részvételrõl  szóló 2010. évi CXXXI. törvény 20.  §-a
szerinti feladatokat, valamint felelõs a Központi Igazságügyi Hivatalnak a lobbisták és lobbiszervezetek nyilvántartását
vezetõ szervként intézett ügyeiben keletkezett iratainak kezeléséért, irattározásáért és archiválásáért.

19.  § Az e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévõ vagyoni kárpótlási ügyekben, valamint a vagyoni kárpótlási
ügyekben hozott határozatokkal szemben elõterjesztett jogorvoslati kérelmek ügyében a KIMISZ folytatja az eljárást.

20.  § (1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Igazságügyi Hivatalról  szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályát

veszti.

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök

A Kormány 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási
feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése tárgyában az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl  szóló 1991. évi
XI. törvény 15.  § (4) bekezdésében,
az állami családvédelmi szolgálat kijelölése tárgyában a magzati élet védelmérõl  szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A.  §-ában,
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölése tárgyában az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb,
a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról  szóló 2005. évi XCV. törvény 32.  § (4) bekezdés d) pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § a) pontjában,
a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi
CXXVI. törvény 21.  § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezete, 
a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátása

1.  § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) szervezetrendszere az Országos
Tisztifõorvosi Hivatalból (a továbbiakban: OTH) és annak irányítása alatt álló országos intézetekbõl áll. Az OTH-t
az egészségügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként népegészségügyi szakigazgatási szerv mûködik
(a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) a népegészségügyi feladatok ellátására.

2.  § (1) A miniszter irányítási jogkörében az országos tisztifõorvos javaslata alapján kinevezi, felmenti és vezetõi teendõkkel
bízza meg
a) a helyettes országos tisztifõorvosokat,
b) az OTH igazgatóját és gazdasági vezetõjét,
c) az országos tisztifõgyógyszerészt.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti gazdasági vezetõ tekintetében a fegyelmi jogkört a kinevezõ, az egyéb
– az (1) bekezdésben nem említett – munkáltatói jogokat az országos tisztifõorvos gyakorolja.

30602 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám



3.  § (1) Az OTH központi hivatal, önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
(2) Az OTH székhelye Budapest. Az OTH vezetõje az országos tisztifõorvos.
(3) Az OTH irányítása alá tartoznak az 1. mellékletben meghatározott, önálló költségvetési szervként mûködõ országos

intézetek, amelyek vezetõje a fõigazgató.
(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti szervek a hatáskörükbe tartozó feladatokat az ország területére kiterjedõ illetékességgel

látják el. Az OTH egyes feladatait az alapító okiratban meghatározott területi kihelyezett szervezeti egységei útján
látja el.

4.  § (1) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv vezetõje a megyei tisztifõorvos.
(2) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv illetékessége a (3)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel megegyezik

a fõvárosi és megyei kormányhivatal illetékességével.
(3) A fõvárosi kormányhivatalban mûködõ népegészségügyi szakigazgatási szerv feladatait Budapest és Pest megye

területére kiterjedõ illetékességgel látja el.
(4) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv kormányrendeletben meghatározottak szerint, valamint

a 2. mellékletben meghatározott esetekben – figyelemmel az 5.  § (1) bekezdésében és a 3. mellékletben foglaltakra is –
egyes hatósági ügyekben különös illetékességgel jár el.

(5) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ, népegészségügyi
feladatokat ellátó szervezeti egységeként kistérségi, illetve fõvárosi kerületi intézetek (a továbbiakban: kistérségi
népegészségügyi intézet) mûködnek. A kistérségi népegészségügyi intézet nevében a közigazgatási hatósági
eljárásokban a kistérségi népegészségügyi intézet vezetõje vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ ügyintézõje jár
el. A kistérségi népegészségügyi intézet vezetõje a kistérségi, illetve fõvárosi kerületi (a továbbiakban együtt:
kistérségi) tisztifõorvos.

(6) A megyei tisztifõorvos, vagy a népegészségügyi szakigazgatási szerv más kormánytisztviselõje a kistérségi
tisztifõorvost, illetve kistérségi népegészségügyi intézet vezetõjét vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ
ügyintézõjét az elsõ fokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

(7) A kistérségi népegészségügyi intézetek körét, székhelyét és illetékességi területét a 3. melléklet tartalmazza.

5.  § (1) Egyes külön jogszabályban meghatározott sugár-egészségügyi feladatok ellátására a 3. mellékletben
meghatározottak szerint – a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv részeként – sugár-egészségügyi
decentrumok mûködnek.

(2) A szárazföldi átkelõhelyeken, a határkikötõkben és nemzetközi kereskedelmi repülõtereken a közegészségügyi
kockázatok feltárására megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv keretében határ-, hajózási, illetve repülõtéri
kirendeltségek mûködnek, illetve folyamatos közegészségügyi felügyeleti kapacitást kell biztosítani.

(3) Az országos tisztifõorvosi, az országos tisztifõgyógyszerészi, az OTH igazgatója és gazdasági vezetõje, az országos
intézetek vezetõi, a megyei tisztifõorvosi, a megyei tisztifõgyógyszerészi, továbbá a kistérségi tisztifõorvosi állások
pályázat útján tölthetõk be.

2. Az országos tisztifõorvos

6.  § (1) Az országos tisztifõorvos
a) vezeti az OTH-t,
b) a jogszabályokban és az alapító okiratban foglaltakkal összhangban szakmai irányítási jogot gyakorol a Szolgálat

és a népegészségügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervek felett, valamint tájékoztatja a Szolgálatot és
a népegészségügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveket a szakmai kérdésekben kialakított elvi
állásfoglalásairól.

(2) Az országos tisztifõorvos kinevezi, felmenti és vezetõi teendõkkel bízza meg az 1. melléklet szerinti országos intézetek
fõigazgatóit, továbbá gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogokat. Az országos tisztifõorvos gyakorolja
a munkáltatói jogokat az OTH kormánytisztviselõi, kormányzati ügykezelõi és munkavállalói felett.

(3) Az országos tisztifõorvos ellátja – a Magyar Honvédség kivételével – a rendvédelmi szervek egészségügyi
államigazgatási feladatainak ellátására kijelölt szervek egészségügyi feladatainak szakmai felügyeletét.
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(4) Az országos tisztifõorvos a (3) bekezdés szerinti jogkörében eljárva:
a) tájékoztatást, adatot, egyéb információt kérhet minden olyan, a Szolgálat és a megyei népegészségügyi

szakigazgatási szerv feladatkörébe tartozó közegészségügyi, egészségfejlesztési kérdésben, amely a lakosságot
érinti vagy érintheti,

b) megkeresésre szakmai kérdésekben állást foglal, véleményt nyilvánít,
c) felhívást intézhet közegészségügyi-járványügyi, valamint egészségfejlesztési intézkedések megtételére,

amennyiben azok a lakosság érdekében szükségesek. Az intézkedés elmaradása esetén a miniszter útján
intézkedés céljából megkeresi az arra feladatkörrel rendelkezõ minisztert,

d) javaslatokat tehet a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek egészségügyi feladatait ellátó vezetõjének
a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi, egészségfejlesztési
helyzetének javítása érdekében,

e) évente egyszer – általa meghatározott idõben – beszámolót kér a közegészségügyi tevékenységrõl,
f) az éves munkatervrõl véleményt nyilvánít, illetve tematikus javaslattal élhet a munkaterv kialakításában.

3. Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal

7.  § (1) Az OTH az országos intézetek szakmai irányító szerve.
(2) Az OTH középirányító szervként az irányítása alá tartozó országos intézetek felett a következõ irányítási

jogosítványokat gyakorolja
a) elemi és kincstári költségvetésekhez a felügyeleti szerv által megállapított keretszámok elosztása, összesítése,

a beszámolók felülvizsgálatot követõ visszaigazolása,
b) a költségvetések felhasználására – beleértve a létszámmal és a személyi juttatásokkal  való gazdálkodást is –

vonatkozó irányelv meghatározása,
c) a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételek szervezése, irányítása és ellenõrzése,
d) a gazdálkodás részletes rendjének meghatározása.

(3) Az OTH részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja
a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait.

(4) Az OTH
a) koordinálja az egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeletet,
b) országos szakfelügyeleti hálózat mûködtetésével – a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és

a kistérségi népegészségügyi intézetek közremûködésével – a 10.  § (1) bekezdés d) pontjában és a 11.  §-ban
foglaltakra figyelemmel ellátja az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletét.

(5) Az OTH alaptevékenységének teljes körû ellátása mellett, a szabad kapacitása kihasználásával – az alapító okiratában
meghatározott arányban – vállalkozási tevékenységet végezhet.

4. A szakigazgatási szervek szakmai irányításának szabályai

8.  § (1) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint
a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról
 szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6.  § (4) bekezdésében, valamint a 7.  §-ában meghatározott hatáskörök – a központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény 2.  §
(1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetõje
az országos tisztifõorvos.

(2) Az országos tisztifõorvos a szakmai irányítás körében a jogalkotásról  szóló törvény szerinti normatív utasítást ad ki.
(3) A kistérségi tisztifõorvost a megyei tisztifõorvos az országos tisztifõorvos egyetértésével nevezi ki.

5. Az országos intézetek

9.  § (1) Az országos intézet a Szolgálat szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási,
koordinálási, szakmai felügyeleti, szakértõi feladatokat ellátó szerve.

(2) Az országos intézet az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet szerinti, valamint külön jogszabályban, illetve
az alapító okiratában foglalt feladatokat lát el.

(3) Az országos intézetek alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az országos intézet fõigazgatója gyakorolja.
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(4) Az országos tisztifõorvos az országos intézet vezetõjét vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ ügyintézõjét az elsõ
fokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

6. A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv feladatai

10.  § (1) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv
a) ellátja az illetékességi területén mûködõ kistérségi népegészségügyi intézetek szakmai tevékenységének

irányítását, koordinálását,
b) jogszabályban meghatározott ügyekben elsõ fokú hatósági jogkört gyakorol,
c) ellátja a fõvárosi és megyei kormányhivatal alapító okiratában, illetve jogszabályokban számára meghatározott

feladatokat
ca) a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy,

sugáregészségügy, kémiai biztonság) területén, mely feladatok ellátásához fizikai, kémiai, biológiai és
mikrobiológiai vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,

cb) a járványügy (fertõzõjárvány-ügy) területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot
üzemeltethet,

cc) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegõrzés, népegészségügyi
szûrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertõzõ betegségek
epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén,

cd) az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció területén,
d) ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt szakfelügyeleti feladatokat az egészségügyi szolgáltatók felett.

(2) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv részt vesz a lakosság egészségének megõrzését célzó
népegészségügyi programok kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását.

(3) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv alaptevékenységének teljes körû ellátása mellett, a szabad kapacitása 
kihasználásával kiegészítõ, valamint – az alapító okiratban meghatározott arányban – kisegítõ és vállalkozási
tevékenységet végezhet.

7. A kistérségi népegészségügyi intézet

11.  § A kistérségi népegészségügyi intézet illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon
népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal a Szolgálat más szerve vagy
a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv feladatkörébe.

8. Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése

12.  § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként – ha kormányrendelet ettõl eltérõen nem rendelkezik –
a kistérségi népegészségügyi intézetet jelöli ki.

(2) A Kormány a kistérségi népegészségügyi intézetet jelöli ki a magzati élet védelmérõl  szóló 1992. évi LXXIX. törvényben 
meghatározott állami családvédelmi szolgálat mûködtetésére.

(3) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki
a) az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)

aa) 140/A.  § (8) bekezdés a) pontja,
ab) 149.  § (2) bekezdés b) pontja,

b) a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól  szóló
1999. évi XLII. törvény 7.  § (9) bekezdése

szerinti feladatok ellátására.
(4) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki

a) az Eütv.
aa) 56.  § (6) bekezdése,
ab) 114.  § (3) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontja,
ac) 140/A.  § (3) bekezdése,
ad) 149/C.  § (3) bekezdése,
ae) 243.  § (7) bekezdése,

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám 30605



b) a másodfokú eljárásban eljáró szervként az Eütv.
ba) 159.  § (6) bekezdése,
bb) 161.  § (4) bekezdése,
bc) 180.  § (1) bekezdése,

c) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény
ca) 17.  § (5) bekezdése,
cb) – e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában – II. Része,

d) a kémiai biztonságról  szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 32.  § (3) bekezdése szerinti megkeresést 
fogadó szervként, továbbá a Kbtv. 32.  § (2) bekezdése,

e) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl  szóló 1991. évi XI. törvény 14/A.  § (1) bekezdése,
f) az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény 4.  § (12) bekezdése, 21.  § (2) bekezdése, valamint 21/A.  § (1)–(3) és

(5) bekezdése,
g) a humángenetikai adatok védelmérõl, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok

mûködésének szabályairól  szóló 2008. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Btv.)
ga) 26.  § (6) bekezdése,
gb) 28.  § (5) bekezdése,

h) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény
ha) 4.  § (2)–(4) bekezdése,
hb) 4/A.  § (2) bekezdés b) pontja,
hc) 5.  § (3) és (5) bekezdése,
hd) 5/A.  § (1) és (10) bekezdése,
he) 5/B.  § (1)–(5) és (7) bekezdése,
hf) 7.  § (7) bekezdése,
hg) 8/A.  § (1) bekezdése

szerinti feladatok ellátására.
(5) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet jelöli ki

a) az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény
aa) 45.  § (1) bekezdése,
ab) 47.  § (1) bekezdése,

b) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl  szóló 1997. évi
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.)
ba) 5.  § (3) bekezdése,
bb) 15.  § (1) bekezdése,

c) az Eütv.
ca) 140/A.  § (4) bekezdése,
cb) 140/A.  § (9) bekezdés a) pontja,
cc) 140/E.  § (5) bekezdés b) pontja,
cd) 149/B.  § (1) bekezdés a) pontja,
ce) 149/C.  § (2) bekezdése,
cf) 159.  § (6) bekezdése,
cg) 181.  § (1) bekezdés a) pontja,
ch) 242/A.  § (1) bekezdése,
ci) 161.  § (4) bekezdése,
cj) 180.  § (1) bekezdése,
ck) 228.  § (3) bekezdése,

d) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény 55.  § (4) bekezdésének g) pontja,
e) az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

 szóló 2005. évi XCV. törvény 20.  §-ának (1), (4) és (7) bekezdése,
f) az egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról  szóló 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Eü.kamara tv.)

fa) 21.  § (4) bekezdése,
fb) 31.  § (2) bekezdése,
fc) 35.  § (2) bekezdése,
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g) a Btv.
ga) 22.  § (1) bekezdése,
gb) 25.  § (4) bekezdése,
gc) 27.  § (5) bekezdése,

h) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl  szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 23.  §-ának
(1) bekezdése,

i) az önálló orvosi tevékenységrõl  szóló 2000. évi II. törvény 1.  §-a (2) bekezdésének c) pontja,
j) a Kbtv. 33.  § (3) bekezdése
szerinti feladatok ellátására.

(6) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet
jelöli ki
a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló

1997. évi LXXX. törvény 43.  § (1) bekezdés g) pontja,
b) a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96.  § (3) bekezdés g) pontja,
c) az Ebtv. 10.  § (4) bekezdése,
d) a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 20.  §

(7) bekezdése,
e) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény
ea) 64.  § (1) és (2) bekezdése,
eb) 72.  § (1)–(3) és (5) bekezdése

szerinti feladatok ellátására.
(7) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet és a kistérségi

népegészségügyi intézetet jelöli ki az Eüak. 5.  § (3) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

13.  § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként – ha e rendelet vagy külön jogszabály eltérõen nem rendelkezik –
a Szolgálatot és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerveket jelöli ki
a) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl  szóló 1991. évi XI. törvény,
b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény 37.  § (4) bekezdés

b) pontja,
c) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról  szóló 1996. évi

XX. törvény
ca) 23.  § d) pontja,
cb) 24.  § e) és f) pontja,

d) az Eütv.
da) 143.  §-a,
db) 48.  § c) pontja,

e) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésrõl  szóló 1999. évi LXXIV. törvény 2.  § (1) bekezdése, 37.  § (2) bekezdése,

f) a polgári védelemrõl  szóló 1996. évi XXXVII. törvény 21.  § g) pontja,
g) az Eüak. 16/A.  §-a,
h) az Eüak. 19.  § (1) és (2) bekezdése
szerinti feladatok ellátására.

14.  § (1) A Kormány az OTH-t jelöli ki az Eütv. 110.  § (4) bekezdésében meghatározott feladat ellátására.
(2) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként valamennyi, az adott regionális egészségügyi tanács illetékességi

területén mûködõ megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet és kistérségi népegészségügyi intézetet jelöli ki
az Eütv. 149/A.  § (4) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(3) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet és a kistérségi
népegészségügyi intézetet jelöli ki a szabálysértésekrõl  szóló 1999. évi LXIX. törvény szerinti szabálysértési hatósági
feladatok ellátására.
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15.  § (1) A Kormány az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény 31.  § (2) bekezdés h) pontja
szerinti egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetet
(a továbbiakban: OÉTI) jelöli ki.

(2) A Kormány élelmiszerbiztonsági szervként a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és
egyéb, az egészségüggyel összefüggõ törvények módosításáról  szóló 2005. évi XLIX. törvény 38.  § (13) bekezdése
szerinti feladatok ellátására az OÉTI-t jelöli ki.

(3) A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl  szóló 1991. évi XI. törvény 4.  § (5) bekezdés b) pont
ba) és bc) alpontja, c) pont ca) és cc) alpontja, valamint d) pont db) alpontja szerinti feladatok ellátására egészségügyi
államigazgatási szervként az OÉTI-t jelöli ki.

(4) Az OÉTI fõigazgatóját a vitaminnak vagy ásványi anyagnak nem minõsülõ egyéb táplálkozási, vagy élettani hatással
rendelkezõ anyagok élelmiszerekben  való biztonságos felhasználására és táplálkozás-élettani hatásaira vonatkozó
értékelési feladatai ellátásában tudományos tanácsadó testület segíti.

16.  § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Kémiai Biztonsági Intézetet jelöli ki a Kbtv.
a) 6.  § (1) és (2) bekezdése,
b) 7.  §-a,
c) 8.  § (5) bekezdése,
d) 20.  § (2) bekezdése,
e) 23.  §-a,
f) 25.  § (5) bekezdése,
g) 26/A.  §-a
szerinti feladatok ellátására.

(2) A Kormány az Országos Kémiai Biztonsági Intézetet jelöli ki a Kbtv. 24.  § (1) bekezdése szerinti, a hazai és nemzetközi
adatok feldolgozásáért felelõs Információs Központ mûködtetésére.

(3) A Kbtv. 25.  § (4) bekezdése szerinti, a kémiai biztonságot koordináló tárcaközi bizottság tagjaiként a Kormány a Kbtv.
25.  § (1) bekezdése alapján a következõket jelöli ki
a) a környezetvédelemért felelõs miniszter,
b) a közlekedésért felelõs miniszter
c) a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter,
d) az élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs miniszter,
e) az oktatásért felelõs miniszter,
f) a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter,
g) a rendészetért felelõs miniszter,
h) az államháztartásért felelõs miniszter,
i) a honvédelemért felelõs miniszter,
j) az egészségügyért felelõs miniszter,
k) a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter
által kijelölt személyek, az országos tisztifõorvos vagy az általa kijelölt személy, továbbá a kémiai biztonság területén
érintett társadalmi szervezetek által külön jogszabályban meghatározott módon delegált legfeljebb hat személy.

17.  § A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény
szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az egészségügyi államigazgatási szerv jár el
a gyógyászatisegédeszköz-forgalmazási tevékenység, valamint az Eütv. 242/A.  § szerinti, a természetes fürdõvizek
minõség-ellenõrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység tekintetében.

18.  § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki az Eütv. 238.  § (3) bekezdésében meghatározott
feladat ellátására.
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9. Hatósági eljárás, illetékesség

19.  § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a közigazgatási hatósági ügyekben az elsõ fokú eljárás a kistérségi
népegészségügyi intézet hatáskörébe tartozik.

(2) A másodfokú eljárás
a) ha elsõ fokon a kistérségi népegészségügyi intézet járt el, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv,
b) ha elsõ fokon a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, illetõleg – ha jogszabály másként nem

rendelkezik – országos intézet járt el, az országos tisztifõorvos,
c) amennyiben elsõ fokon az országos tisztifõorvos járt el, a külön jogszabály szerinti jogorvoslati hatóság
hatáskörébe tartozik.

20.  § Helyszíni ellenõrzésre a Szolgálat vagy a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, illetve kistérségi
népegészségügyi intézet fényképes igazolvánnyal ellátott kormánytisztviselõje jogosult.

21.  § A közigazgatási hatósági eljárásban felmerülõ mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb mûszeres vizsgálatok
költségei, továbbá az eljárás során a tényállás tisztázásakor felmerült személyi és dologi költségek – külön jogszabály
eltérõ rendelkezése hiányában – egyéb eljárási költségnek minõsülnek. A felszámítható költségek mértékét külön
jogszabály határozza meg.

22.  § (1) Az Eü.kamara tv. 21.  § (4) bekezdésének alkalmazásában az egészségügyi államigazgatási szervként a Kormány
az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helye szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet
jelöli ki.

(2) Az Eütv.
a) 140/A.  § (9) bekezdésének a) pontja szerinti három személyt a megyei tisztifõorvos a megyei népegészségügyi

szakigazgatási szerv alkalmazottai közül jelöli ki,
b) 140/E.  § (5) bekezdésének b) pontja szerinti feladatok ellátása során egészségügyi államigazgatási szervként

az egészségügyi szolgáltató mûködési engedélye szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv
jár el.

(3) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl  szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 23.  § (1) bekezdésének
alkalmazása során egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi dolgozó lakóhelye vagy az egészségügyi
szolgáltató telephelye szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv jár el.

(4) Egészségügyi államigazgatási szervként a Kormány az Eüak.
a) 15.  § (1)–(2) és (7) bekezdésének alkalmazásában az érintett lakóhelye, tartózkodási helye, illetve munkahelye

szerint illetékes kistérségi népegészségügyi intézetet,
b) 30.  § (4) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a megszûnõ egészségügyi intézmény székhelye szerint

területileg illetékes kistérségi népegészségügyi intézetet
jelöli ki.

(5) Egészségügyi államigazgatási szervként a Kormány a tevékenység végzésének helye szerint kistérségi intézetet jelöli
ki a Kbtv.
a) 29.  § (1) bekezdésének,
b) 32.  § (1) bekezdés a) pontjának
alkalmazásában.

(6) A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól  szóló
1999. évi XLII. törvény 7.  § (9) bekezdése szerinti, a Szolgálathoz befolyt bírságok kirovásáról, behajtásáról és
felhasználásáról  szóló nyilvántartást az országos tisztifõorvos vezeti, amelynek összefoglaló adatairól évente
az országos tisztifõorvos tájékoztatja a minisztert.

(7) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl  szóló 1991. évi XI. törvény 6.  § (2) bekezdése szerinti
feladatokat – a külön jogszabályban foglaltak szerint – a tisztifõgyógyszerész és tisztigyógyszerészek látják el.

(8) A víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 6.  §-a szerinti feladatokat a miniszter külön jogszabály szerint,
a Szolgálat és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv útján látja el.
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10. A közigazgatási hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok kijelölése

23.  § (1) A Kormány a természetes fürdõvíz használatának engedélyezésére irányuló eljárásban
a) belsõ határon és a magyar–horvát határszakaszon lévõ határvízen – az államhatár rendje fenntarthatóságának

szakkérdésében –, elsõ fokú eljárásban a fürdõvíz helye szerint illetékes rend õrkapitányságot, másodfokú
eljárásban a fürdõvíz helye szerint illetékes rend õr-fõkapitányságot,

b) a külsõ határon lévõ határvízen – az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében –, elsõ fokú
eljárásban a fürdõvíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, másodfokú eljárásban a fürdõvíz helye 
szerint illetékes rend õr-fõkapitányságot,

c) dunai, tiszai, valamint balatoni fürdõhely esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a vízterületen nem tilos-e
fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történõ fürdés nem veszélyezteti-e a hajók
közlekedését –, elsõ fokú eljárásban az illetékes vízirendészeti rend õrkapitányságot, másodfokú eljárásban
az illetékes rend õr-fõkapitányságot,

d) dunai és tiszai fürdõhely esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a fürdõvíz használatának engedélyezése
során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e –, elsõ fokú eljárásban
a Honvéd Vezérkar fõnökét, másodfokú eljárásban a honvédelemért felelõs minisztert,

e) – a természetes vizek minõségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések
megállapításának kérdésében –, elsõ fokú eljárásban a fürdõvíz helye szerint illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget

szakhatóságként jelöli ki. A fürdõvíz használatának engedélyezésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdõvíz
helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a fõváros területén a Fõvárosi Polgári Védelmi
Igazgatósággal is közölni kell.

(2) A Kormány a fürdõhely kijelölésére irányuló eljárásban
a) belsõ határszakaszon és a magyar–horvát határszakaszon lévõ határvízen – az államhatár rendje

fenntarthatóságának szakkérdésében –, elsõ fokú eljárásban a fürdõvíz helye szerint illetékes
rend õrkapitányságot, másodfokú eljárásban a fürdõvíz helye szerint illetékes rend õr-fõkapitányságot,

b) a külsõ határon lévõ határvízen – az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében –, elsõ fokú
eljárásban a fürdõvíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, másodfokú eljárásban a fürdõvíz helye 
szerint illetékes rend õr-fõkapitányságot,

c) dunai, tiszai, valamint balatoni fürdõhely esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a vízterületen nem tilos-e
fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történõ fürdés nem veszélyezteti-e a hajók
közlekedését –, elsõ fokú eljárásban az illetékes vízirendészeti rend õrkapitányságot, másodfokú eljárásban
az illetékes rend õr-fõkapitányságot,

d) dunai és tiszai fürdõhely esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a fürdõhely kijelölése során a Magyar
Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatók-e –, elsõ fokú eljárásban a Honvéd Vezérkar
fõnökét, másodfokú eljárásban a honvédelemért felelõs minisztert,

e) – a természetes vizek minõségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések
megállapításának kérdésében –, elsõ fokú eljárásban a fürdõvíz helye szerint illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget, valamint

f) a vízi út 50 méteres körzetében és a kikötõ, átkelõhely, hajózási létesítmény környezetében található kijelölendõ
fürdõhely esetén – a biztonságos hajózás feltételei érvényesíthetõsége megállapításának kérdésében –, elsõ fokú
eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatalát, másodfokú eljárásban a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Központját szakhatóságként jelöli ki. A fürdõhely kijelölésére irányuló eljárásban hozott
határozatot a fürdõhely helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a fõváros területén
a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(3) A Kormány a fürdõvízprofil megállapítására irányuló eljárásban – a szennyezõ anyagok kibocsátási határértékeinek
megállapítása, a természetes vizek minõségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges
szennyezések megállapítása kérdésében –, elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.
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(4) A Kormány a gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos eljárásban,
a) – a földtani környezet és az ásványvagyon védelme szakkérdésében –, elsõ fokú eljárásban a bányakapitányságot,

másodfokú eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt,
b) – a természetes vizek minõségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések

megállapításának kérdésében –, elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõséget

szakhatóságként jelöli ki.
(5) A Kormány a Sugáregészségügyi Decentrum és az OTH hatáskörébe tartozó atomenergiával kapcsolatos elsõ és

másodfokú engedélyezési eljárásokban a 4. mellékletben meghatározott hatóságokat – az ott megjelölt feltételek
fennállása esetén és szakkérdésben – szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek az eljárás megindítása elõtt benyújtott
kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság egy évig felhasználható elõ zetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(6) A Kormány
a) a biocid termék forgalomba hozatalához és felhasználásához szükséges engedély kiadása iránti és regisztrációs

eljárásban,
b) a biocid termék forgalomba hozatalához és felhasználásához szükséges engedély és a regisztráció megújítása és

elismerése iránti eljárásban,
c) a biocid termék korlátozott és ellenõrzött felhasználás céljára történõ forgalomba hozatalának ideiglenes

engedélyezése iránti eljárásban,
d) az engedélyezett, illetõleg a regisztrált biocid termék további forgalmazásának megtiltására, valamint

a módosított engedély és regisztráció kiadására, elvégzésére irányuló eljárásban, valamint
e) a biocid termék vagy biocid termékben  való felhasználásra szánt hatóanyag kísérlet vagy vizsgálat céljára történõ

forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése iránti eljárásban
a biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élõ szervezetekre gyakorolt
ökotoxikológiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata
kérdésében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(7) A Kormány a sírhely hamvasztáshoz szükséges megnyitására vonatkozó engedélyezési eljárásban, külön
jogszabályban meghatározott rendkívüli halálesetkor és az eltemetéstõl számított 25 éven belül – annak elbírálására,
hogy a rendkívüli halálesethez kapcsolódó nyomozási feladatok a hamvasztást követõen biztosíthatók-e –, elsõ fokú
eljárásban az elhalálozás helye szerint illetékes rend õrkapitányságot, másodfokú eljárásban az elhalálozás helye
szerint illetékes rend õr-fõkapitányságot szakhatóságként jelöli ki.

(8) A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157.  §) engedélyezésére irányuló eljárásban
a) a Magyarországon még nem elfogadott, új megelõzõ, terápiás vagy diagnosztikus eljárás, módszer alkalmazása

esetén, ha azzal összefüggésben a betegen invazív beavatkozást végeznek,
b) a genetikailag determinált betegség kialakulásával, jellegzetességeivel foglalkozó, a populációs genetika,

szomatikus genetika, genetikai epidemiológiai kérdéskörre irányuló kutatás esetében,
c) az a)–b) pont alá nem tartozó, több központban végzett kutatás esetében,
d) az Eütv. 161.  § (1) és (3) bekezdése szerinti kutatás esetében
elsõ fokú eljárásban az Egészségügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: ETT) Tudományos és Kutatásetikai
Bizottságát, másodfokú eljárásban az ETT Elnökségét szakhatóságként jelöli ki.

(9) A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157.  §) engedélyezésére irányuló eljárásban
az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, az embriókkal, embrionális õssejtekkel végzett
beavatkozásokkal és kutatásokkal, továbbá az emberi génállományt a reprodukcióval összefüggésben érintõ
beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetében, elsõ fokú eljárásban az ETT Humán Reprodukciós
Bizottságát, másodfokú eljárásban az ETT Elnökségét szakhatóságként jelöli ki.

11. A gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölése

24.  § (1) A Kormány gyógyszerészeti államigazgatási szervként az Országos Gyógyszerészeti Intézetet (a továbbiakban: OGYI)
jelöli ki. Az OGYI önállóan mûködõ és gazdálkodó, központi költségvetési szerv.

(2) Az OGYI szakértõként jár el abban a kérdésben, hogy egy vizsgálat klinikai vizsgálatnak, beavatkozással nem járó
vizsgálatnak vagy egyéb orvostudományi kutatásnak minõsül-e.
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12. A gyógyszerészeti államigazgatási szerv eljárásában szakhatóságként közremûködõ szervek

25.  § A Kormány
a) a vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának engedélyezése során

aa) a vizsgálat szakmai-etikai megfelelõsége, az alkalmazott módszerek és a résztvevõk számára készült
tájékoztató értékelése szakkérdésben szakhatóságként az ETT Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottságát,
valamint annak albizottságát jelöli ki,

ab) immunológiai szakkérdésben szakhatóságként az Országos Epidemiológiai Központot jelöli ki,
b) az immunológiai gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezésével kapcsolatos eljárásban szakhatóságként

az Országos Epidemiológiai Központot jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy gyógyszerminõségi szempontból
az immunológiai gyógyszer és a vizsgálati készítmény emberen alkalmazható-e.

13. Záró és átmeneti rendelkezések

26.  § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és

a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl  szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet.
(3) 2015. június 1-jén a 16.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Kémiai Biztonsági Intézetet jelöli ki a Kbtv.
a) 6.  § (1) és (2) bekezdése,
b) 7.  §-a,
c) 8.  § (5) bekezdése,
d) 10.  § (3) bekezdése,
e) 20.  § (2) bekezdése,
f) 23.  §-a,
g) 25.  § (5) bekezdése,
h) 26/A.  §-a
szerinti feladatok ellátására.”

14. Jogutódlás

27.  § (1) Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete kivételével az e rendelet hatálybalépését megelõzõen regionális
illetékességgel mûködõ – különválással egyidejûleg összeolvadás révén szakigazgatási szervvé váló – ÁNTSZ
regionális intézete jogutóda az alapító okiratban foglaltak szerint a korábbi illetékességi területén mûködõ azon
fõvárosi és megyei kormányhivatal, mellyel a megyei illetékességi területet illetõen az összeolvadás megtörténik.

(2) Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete jogutóda Budapest Fõváros Kormányhivatala.
(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a 2. mellékletben meghatározott különös illetékességi rendelkezések tekintetében,

valamint ahol kormányrendelet a népegészségügyi szakigazgatási szerv számára egyes feladat- és hatáskörei
gyakorlására a fõvárosi és megyei kormányhivatal illetékességétõl eltérõ illetékességi területet állapít meg, a feladat-
és hatáskörök és azok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a kormányrendeletben megjelölt, adott
hatáskört gyakorló megyei (fõvárosi) kormányhivatal tekintendõ az alapító okiratban foglaltak szerint a regionális
intézet jogutódjának.

(4) 2011. január 1-jétõl a jogszabályban
a) a Szolgálat regionális intézete számára megállapított hatásköröket a megyei népegészségügyi szakigazgatási

szerv,
b) a regionális tisztifõorvos számára megállapított hatásköröket a megyei tisztifõorvos,
c) a regionális tisztifõgyógyszerész számára megállapított hatásköröket a megyei tisztifõgyógyszerész
gyakorolja.

(5) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a korábban a regionális intézetek által végzett egyes feladatok részleges átvevõje
az alapító okirat szerint az OTH, melynek tekintetében a számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök
és a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyokat illetõen a regionális intézet jogutódjának tekintendõ.
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(6) Ha jogszabály az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) egésze számára állapít meg feladat- és
hatáskört, a feladat- és hatáskör címzettjének – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a Szolgálatot, valamint
a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet és a kistérségi népegészségügyi intézetet együttesen kell tekinteni.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az országos intézetek elnevezése, székhelye

1. Országos Alapellátási Intézet (OALI), Budapest
2. Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI), Budapest
3. Országos Epidemiológiai Központ (OEK), Budapest
4. Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI), Budapest
5. Országos „Frederic Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI), Budapest
6. Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI), Budapest
7. Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI), Budapest
8. Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSzMK), Budapest
9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)

2. melléklet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Különös illetékességi rendelkezések

1. Az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény 45.  § (1) bekezdésében és 47.  § (1) bekezdésében foglalt, a megyei
népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat

1.1. a Hajdú-Bihar Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Hajdú-Bihar megyére,

1.2. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád
megyére,

1.3. a Csongrád Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére,
1.4. a Tolna Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Baranya, Somogy és Tolna megyére,
1.5. a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére,
1.6. a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyére

kiterjedõ illetékességgel látja el.
2. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl  szóló 1997. évi XLVII. törvény

15.  § (1) bekezdésében foglalt, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat
a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére
kiterjedõ illetékességgel látja el.

3. Az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény 159.  § (6) bekezdése és a 161.  § (4) bekezdésében foglalt, a megyei
népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat

3.1. a Heves Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Heves és Nógrád megyére,
3.2. a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére

kiterjedõ illetékességgel látja el.
4. Az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény 180.  § (1) bekezdésében foglalt, a megyei népegészségügyi

szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat
4.1. a Heves Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Heves és Nógrád megyére,
4.2. a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére

kiterjedõ illetékességgel látja el.
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5. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény 55.  § (4) bekezdésében foglalt, a megyei
népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére kiterjedõ illetékességgel látja el.

6. Az egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról  szóló 2006. évi XCVII. törvény 21.  § (4) bekezdésében foglalt,
a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém Megyei
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére kiterjedõ illetékességgel
látja el.

7. A humángenetikai adatok védelmérõl, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok
mûködésének szabályairól  szóló 2008. évi XXI. törvény 22.  § (1) bekezdésében, a 25.  § (4) bekezdésében, a 27.  §
(5) bekezdésében foglalt, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém 
Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére kiterjedõ
illetékességgel látja el.

8. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl  szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 23.  § (1) bekezdésében
foglalt, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém Megyei
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére kiterjedõ illetékességgel
látja el.

3. melléklet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A kistérségi népegészségügyi intézetek székhelye, illetékességi területe
A B

 1. BÁCS-KISKUN MEGYE
 2. Bajai, Bácsalmási Kistérségi Népegészségügyi Intézet
 3. Székhely: Baja
 4. Illetékességi terület: Bajai Kistérség
 5. Bácsalmási Kistérség
 6. Kalocsai, Kiskõrösi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
 7. Székhely: Kalocsa
 8. Illetékességi terület: Kalocsai Kistérség
 9. Kiskõrösi Kistérség
10. Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
11. Székhely: Kecskemét
12. Illetékességi terület: Kecskeméti Kistérség
13. Kunszentmiklósi Kistérség
14. Kiskunhalasi, Jánoshalmai, Kiskunfélegyházai, Kiskunmajsai

Kistérségi Népegészségügyi Intézet
15. Székhely: Kiskunhalas
16. Illetékességi terület: Kiskunhalasi Kistérség
17. Jánoshalmai Kistérség
18. Kiskunfélegyházai Kistérség
19. Kiskunmajsai Kistérség
20. BARANYA MEGYE
21. Komlói, Pécsváradi, Sásdi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
22. Székhely: Komló
23. Illetékességi terület: Komlói Kistérség
24. Pécsváradi Kistérség
25. Sásdi Kistérség
26. Mohácsi, Siklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
27. Székhely: Mohács
28. Illetékességi terület: Mohácsi Kistérség
29. Siklósi Kistérség
30. Pécsi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
31. Székhely: Pécs
32. Illetékességi terület: Pécsi Kistérség
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A B

33. Szigetvári, Sellyei, Szentlõrinci Kistérségi Népegészségügyi Intézet
34. Székhely: Szigetvár
35. Illetékességi terület: Szigetvári Kistérség
36. Sellyei Kistérség
37. Szentlõrinci Kistérség
38. BÉKÉS MEGYE
39. Békéscsabai, Békési, Szeghalomi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
40. Székhely: Békéscsaba
41. Illetékességi terület: Békéscsabai Kistérség
42. Békési Kistérség
43. Szeghalomi Kistérség
44. Gyulai, Sarkadi, Mezõkovácsházai Kistérségi Népegészségügyi

Intézet
45. Székhely: Gyula
46. Illetékességi terület: Gyulai Kistérség
47. Sarkadi Kistérség
48. Mezõkovácsházai Kistérség
49. Orosházai, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
50. Székhely: Orosháza
51. Illetékességi terület: Orosházai Kistérség
52. Szarvasi Kistérség
53. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
54. Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
55. Székhely: Edelény
56. Illetékességi terület: Edelényi Kistérség
57. Kazincbarcikai Kistérség
58. Ózdi Kistérség
59. Encsi, Abaúj-Hegyközi, Szikszói Kistérségi Népegészségügyi Intézet
60. Székhely: Encs
61. Illetékességi terület: Encsi Kistérség
62. Abaúj-Hegyközi Kistérség
63. Szikszói Kistérség
64. Miskolci Kistérségi Népegészségügyi Intézet
65. Székhely: Miskolc
66. Illetékességi terület: Miskolci Kistérség
67. Tiszaújvárosi, Mezõcsáti, Mezõkövesdi Népegészségügyi Intézet
68. Székhely: Tiszaújváros
69. Illetékességi terület: Tiszaújvárosi Kistérség
70. Mezõcsáti Kistérség
71. Mezõkövesdi Kistérség
72. Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Tokaji Kistérségi 

Népegészségügyi Intézet
73. Székhely: Szerencs
74. Illetékességi terület: Szerencsi Kistérség
75. Bodrogközi Kistérség
76. Sárospataki Kistérség
77. Sátoraljaújhelyi Kistérség
78. Tokaji Kistérség
79. BUDAPEST
80. Budapest I., II., XII. Kerületi Népegészségügyi Intézet
81. Székhely: Budapest
82. Illetékességi terület: I. Kerület
83. II. Kerület
84. XII. Kerület
85. Budapest III. Kerületi Népegészségügyi Intézet
86. Székhely: Budapest
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87. Illetékességi terület: III. Kerület
88. Budapest IV., XV. Kerületi Népegészségügyi Intézet
89. Székhely: Budapest
90. Illetékességi terület: IV. Kerület
91. XV. Kerület
92. Budapest V., XIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet
93. Székhely: Budapest
94. Illetékességi terület: V. Kerület
95. XIII. Kerület
96. Budapest VI., VII. Kerületi Népegészségügyi Intézet
97. Székhely: Budapest
98. Illetékességi terület: VI. Kerület
99. VII. Kerület

100. Budapest VIII., IX. Kerületi Népegészségügyi Intézet
101. Székhely: Budapest
102. Illetékességi terület: VIII. Kerület
103. IX. Kerület
104. Budapest X., XVII. Kerületi Népegészségügyi Intézet
105. Székhely: Budapest
106. Illetékességi terület: X. Kerület
107. XVII. Kerület
108. Budapest XI., XXII. Kerületi Népegészségügyi Intézet
109. Székhely: Budapest
110. Illetékességi terület: XI. Kerület
111. XXII. Kerület
112. Budapest XIV., XVI. Kerületi Népegészségügyi Intézet
113. Székhely: Budapest
114. Illetékességi terület: XIV. Kerület
115. XVI. Kerület
116. Budapest XVIII., XIX. Kerületi Népegészségügyi Intézet
117. Székhely: Budapest
118. Illetékességi terület: XVIII. Kerület
119. XIX. Kerület
120. Budapest XX., XXIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet
121. Székhely: Budapest
122. Illetékességi terület: XX. Kerület
123. XXIII. Kerület
124. Budapest XXI. Kerületi Népegészségügyi Intézet
125. Székhely: Budapest
126. Illetékességi terület: XXI. Kerület
127. CSONGRÁD MEGYE
128. Makói, Hódmezõvásárhelyi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
129. Székhely: Makó
130. Illetékességi terület: Makói Kistérség
131. Hódmezõvásárhelyi Kistérség
132. Szegedi, Mórahalomi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
133. Székhely: Szeged
134. Illetékességi terület: Szegedi Kistérség
135. Mórahalomi Kistérség
136. Szentesi, Csongrádi, Kisteleki Kistérségi Népegészségügyi Intézet
137. Székhely: Szentes
138. Illetékességi terület: Szentesi Kistérség
139. Csongrádi Kistérség
140. Kisteleki Kistérség
141. FEJÉR MEGYE
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142. Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi Kistérségi Népegészségügyi
Intézet

143. Székhely: Dunaújváros
144. Illetékességi terület: Dunaújvárosi Kistérség
145. Adonyi Kistérség
146. Ercsi Kistérség
147. Sárbogárdi Kistérség
148. Móri, Bicskei Kistérségi Népegészségügyi Intézet
149. Székhely: Mór
150. Illetékességi terület: Móri Kistérség
151. Bicskei Kistérség
152. Székesfehérvári, Abai, Enyingi, Gárdonyi Kistérségi

Népegészségügyi Intézet
153. Székhely: Székesfehérvár
154. Illetékességi terület: Székesfehérvári Kistérség
155. Abai Kistérség
156. Enyingi Kistérség
157. Gárdonyi Kistérség
158. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE
159. Csornai, Kapuvár-Beledi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
160. Székhely: Csorna
161. Illetékességi terület: Csornai Kistérség
162. Kapuvár-Beledi Kistérség
163. Gyõri, Pannonhalmai, Téti Kistérségi Népegészségügyi Intézet
164. Székhely: Gyõr
165. Illetékességi terület: Gyõri Kistérség
166. Pannonhalmai Kistérség
167. Téti Kistérség
168. Mosonmagyaróvári Kistérségi Népegészségügyi Intézet
169. Székhely: Mosonmagyaróvár
170. Illetékességi terület: Mosonmagyaróvári Kistérség
171. Sopron-Fertõdi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
172. Székhely: Sopron
173. Illetékességi terület: Sopron-Fertõdi Kistérség
174. HAJDÚ-BIHAR MEGYE
175. Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi

Népegészségügyi Intézet
176. Székhely: Debrecen
177. Illetékességi terület: Balmazújvárosi Kistérség
178. Derecske-Létavértesi Kistérség
179. Hajdúhadházi Kistérség
180. Mikepércs
181. Debreceni Kistérségi Népegészségügyi Intézet
182. Székhely: Debrecen
183. Illetékességi terület: Debreceni Kistérség, kivéve

Mikepércs települést
184. Hajdúböszörményi, Polgári Kistérségi Népegészségügyi Intézet
185. Székhely: Hajdúböszörmény
186. Illetékességi terület: Hajdúböszörményi Kistérség
187. Polgári Kistérség
188. Hajdúszoboszlói, Püspökladányi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
189. Székhely: Hajdúszoboszló
190. Illetékességi terület: Hajdúszoboszlói Kistérség
191. Püspökladányi Kistérség
192. Berettyóújfalui Kistérségi Népegészségügyi Intézet
193. Székhely: Berettyóújfalu
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194. Illetékességi terület: Berettyóújfalui Kistérség
195. HEVES MEGYE
196. Egri, Bélapátfalvai, Pétervásárai Kistérségi Népegészségügyi Intézet
197. Székhely: Eger
198. Illetékességi terület: Egri Kistérség
199. Bélapátfalvai Kistérség
200. Pétervásárai Kistérség
201. Füzesabonyi, Hevesi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
202. Székhely: Füzesabony
203. Illetékességi terület: Füzesabonyi Kistérség
204. Hevesi Kistérség
205. Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
206. Székhely: Hatvan
207. Illetékességi terület: Hatvani Kistérség
208. Gyöngyösi Kistérség
209. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
210. Jászberényi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
211. Székhely: Jászberény
212. Illetékességi terület: Jászberényi Kistérség
213. Karcagi, Tiszafüredi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
214. Székhely: Karcag
215. Illetékességi terület: Karcagi Kistérség
216. Tiszafüredi Kistérség
217. Mezõtúri, Kunszentmártoni Kistérségi Népegészségügyi Intézet
218. Székhely: Mezõtúr
219. Illetékességi terület: Mezõtúri Kistérség
220. Kunszentmártoni Kistérség
221. Szolnoki, Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
222. Székhely: Szolnok
223. Illetékességi terület: Szolnoki Kistérség
224. Törökszentmiklósi Kistérség
225. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
226. Dorogi, Esztergomi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
227. Székhely: Dorog
228. Illetékességi terület: Dorogi Kistérség
229. Esztergomi Kistérség
230. Komáromi, Kisbéri Kistérségi Népegészségügyi Intézet
231. Székhely: Komárom
232. Illetékességi terület: Komáromi Kistérség
233. Kisbéri Kistérség
234. Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
235. Székhely: Tatabánya
236. Illetékességi terület: Tatabányai Kistérség
237. Tatai Kistérség
238. Oroszlányi Kistérség
239. NÓGRÁD MEGYE
240. Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Népegészségügyi

Intézet
241. Székhely: Balassagyarmat
242. Illetékességi terület: Balassagyarmati Kistérség
243. Rétsági Kistérség
244. Szécsényi Kistérség
245. Salgótarjáni, Bátonyterenyei, Pásztói Kistérségi Népegészségügyi

Intézet
246. Székhely: Salgótarján
247. Illetékességi terület: Salgótarjáni Kistérség
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248. Bátonyterenyei Kistérség
249. Pásztói Kistérség
250. PEST MEGYE
251. Ceglédi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
252. Székhely: Cegléd
253. Illetékességi terület: Ceglédi Kistérség
254. Dabasi, Gyáli Kistérségi Népegészségügyi Intézet
255. Székhely: Dabas
256. Illetékességi terület: Dabasi Kistérség
257. Gyáli Kistérség
258. Érdi, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
259. Székhely: Érd
260. Illetékességi terület: Érdi Kistérség
261. Budaörsi Kistérség
262. Gödöllõi, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
263. Székhely: Gödöllõ
264. Illetékességi terület: Gödöllõi Kistérség
265. Aszódi Kistérség
266. Veresegyházi Kistérség
267. Monori, Nagykátai Kistérségi Népegészségügyi Intézet
268. Székhely: Monor
269. Illetékességi terület: Monori Kistérség
270. Nagykátai Kistérség
271. Ráckevei Kistérségi Népegészségügyi Intézet
272. Székhely: Ráckeve
273. Illetékességi terület: Ráckevei Kistérség
274. Szentendrei, Pilisvörösvári Kistérségi Népegészségügyi Intézet
275. Székhely: Szentendre
276. Illetékességi terület: Szentendrei Kistérség
277. Pilisvörösvári Kistérség
278. Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
279. Székhely: Vác
280. Illetékességi terület: Váci Kistérség
281. Szobi Kistérség
282. Dunakeszi Kistérség
283. SOMOGY MEGYE
284. Kaposvári, Kadarkúti Kistérségi Népegészségügyi Intézet
285. Székhely: Kaposvár
286. Illetékességi terület: Kaposvári Kistérség
287. Kadarkúti Kistérség
288. Nagyatádi, Barcsi, Csurgói Kistérségi Népegészségügyi Intézet
289. Székhely: Nagyatád
290. Illetékességi terület: Nagyatádi Kistérség
291. Barcsi Kistérség
292. Csurgói Kistérség
293. Siófoki, Balatonföldvári, Tabi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
294. Székhely: Siófok
295. Illetékességi terület: Siófoki Kistérség
296. Balatonföldvári Kistérség
297. Tabi Kistérség
298. Marcali, Fonyódi, Lengyeltóti Kistérségi Népegészségügyi Intézet
299. Székhely: Marcali
300. Illetékességi terület: Marcali Kistérség
301. Fonyódi Kistérség
302. Lengyeltóti Kistérség
303. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
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304. Kisvárdai, Záhonyi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
305. Székhely: Kisvárda
306. Illetékességi terület: Kisvárdai Kistérség
307. Záhonyi Kistérség
308. Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi

Népegészségügyi Intézet
309. Székhely: Mátészalka
310. Illetékességi terület: Mátészalkai Kistérség
311. Csengeri Kistérség
312. Fehérgyarmati Kistérség
313. Nyírbátori Kistérség
314. Nyíregyházai, Ibrány-Nagyhalászi, Nagykállói, Tiszavasvári Kistérségi

Népegészségügyi Intézet
315. Székhely: Nyíregyháza
316. Illetékességi terület: Nyíregyházai Kistérség
317. Ibrány-Nagyhalászi Kistérség
318. Nagykállói Kistérség
319. Tiszavasvári Kistérség
320. Vásárosnaményi, Baktalórántházai Kistérségi Népegészségügyi

Intézet
321. Székhely: Vásárosnamény
322. Illetékességi terület: Vásárosnaményi Kistérség
323. Baktalórántházai Kistérség
324. TOLNA MEGYE
325. Dombóvári, Tamási Kistérségi Népegészségügyi Intézet
326. Székhely: Dombóvár
327. Illetékességi terület: Dombóvári Kistérség
328. Tamási Kistérség
329. Paksi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
330. Székhely: Paks
331. Illetékességi terület: Paksi Kistérség
332. Szekszárdi, Bonyhádi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
333. Székhely: Szekszárd
334. Illetékességi terület: Szekszárdi Kistérség
335. Bonyhádi Kistérség
336. VAS MEGYE
337. Körmendi, Õriszentpéteri, Szentgotthárdi, Vasvári Kistérségi

Népegészségügyi Intézet
338. Székhely: Körmend
339. Illetékességi terület: Körmendi Kistérség
340. Õriszentpéteri Kistérség
341. Szentgotthárdi Kistérség
342. Vasvári Kistérség
343. Szombathelyi, Csepregi, Kõszegi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
344. Székhely: Szombathely
345. Illetékességi terület: Szombathelyi Kistérség
346. Csepregi Kistérség
347. Kõszegi Kistérség
348. Sárvári, Celldömölki Kistérségi Népegészségügyi Intézet
349. Székhely: Sárvár
350. Illetékességi terület: Sárvári Kistérség
351. Celldömölki Kistérség
352. VESZPRÉM MEGYE
353. Ajkai Kistérségi Népegészségügyi Intézet
354. Székhely: Ajka
355. Illetékességi terület: Ajkai Kistérség
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356. Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi
Népegészségügyi Intézet

357. Székhely: Balatonfüred
358. Illetékességi terület: Balatonfüredi Kistérség
359. Balatonalmádi Kistérség
360. Tapolcai Kistérség
361. Sümegi Kistérség
362. Pápai Kistérségi Népegészségügyi Intézet
363. Székhely: Pápa
364. Illetékességi terület: Pápai Kistérség
365. Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Népegészségügyi Intézet
366. Székhely: Veszprém
367. Illetékességi terület: Veszprémi Kistérség
368. Várpalotai Kistérség
369. Zirci Kistérség
370. ZALA MEGYE
371. Keszthelyi, Hévízi, Zalaszentgróti Kistérségi Népegészségügyi

Intézet
372. Székhely: Keszthely
373. Illetékességi terület: Keszthelyi Kistérség
374. Hévízi Kistérség
375. Zalaszentgróti Kistérség
376. Nagykanizsai, Letenyei, Zalakarosi Kistérségi Népegészségügyi

Intézet
377. Székhely: Nagykanizsa
378. Illetékességi terület: Nagykanizsai Kistérség
379. Letenyei Kistérség
380. Zalakarosi Kistérség
381. Zalaegerszegi, Lenti, Pacsai Kistérségi Népegészségügyi Intézet
382. Székhely: Zalaegerszeg
383. Illetékességi terület: Zalaegerszegi Kistérség
384. Lenti Kistérség
385. Pacsai Kistérség

2. A Sugár-egészségügyi decentrumok
A jogszabályban a sugár-egészségügyi decentrum számára meghatározott feladatokat a következõ szervek látják el:
a) Budapest és Pest megye vonatkozásában: a Fõvárosi és Pest Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv,
b) Baranya, Fejér, Somogy és Tolna megye vonatkozásában:  a Tolna Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv,
c) Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megye vonatkozásában: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv,
d) Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye vonatkozásában: a Csongrád Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási

Szerv,
e) Komárom-Esztergom, Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye vonatkozásában: a Gyõr-Moson-Sopron 

Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv,
f) Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásában: a Hajdú-Bihar Megyei

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv.
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4. melléklet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A Sugáregészségügyi Decentrum és az Országos Tisztifõorvosi Hivatal atomenergiával kapcsolatos
eljárásaiban közremûködõ szakhatóságok

I. A radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása, szállítása és átalakítása tekintetében
Bevonás és közremûködés

feltétele
Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

1. Nyitott sugárforrás
esetén.

A radioaktív anyagoknak
a levegõbe és vízbe
történõ kibocsátásának,
a vizek és víztartó
képzõdmények
radioaktív és
hõszennyezés elleni
védelmének, valamint
a levegõ és a vízi
környezet radioaktív
szennyezõdése
ellenõrzésének vizsgálata, 
a kibocsátási
határértékek, valamint
az ellenõrzési
követelményeknek és
a környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség
részére adandó
jelentések rendszerének
a meghatározása.

környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

2. Nyitott sugárforrás
esetén.

Tûzvédelmi
követelményeknek  való
megfelelés.

Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,
a fõvárosban Fõvárosi
Tûzoltó-parancsnokság

Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

3. Nyitott sugárforrás
esetén.

A lakosságra  való
veszélyesség megítélése.

Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,
a fõvárosban a Fõvárosi
Polgári Védelmi
Igazgatóság

Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

4. Minden esetben. Annak elbírálása, hogy
az engedélyezett
tevékenység esetén
biztosíthatók-e
a tevékenységre
vonatkozó biztonsági,
személy- és
vagyonvédelmi,
õrzéstechnikai
követelmények.

Országos
Rendõr-fõkapitányság

élet- és vagyonbiztonság
védelméért felelõs
miniszter
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II. A radioaktív anyag termelése, elõállítása, forgalmazása tekintetében
Bevonás és közremûködés

feltétele
Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

1. Minden esetben. A radioaktív anyagoknak
a levegõbe és vízbe
történõ kibocsátásának,
a vizek és víztartó
képzõdmények
radioaktív és
hõszennyezés elleni
védelmének, valamint
a levegõ és a vízi
környezet radioaktív
szennyezõdése
ellenõrzésének vizsgálata, 
a kibocsátási
határértékek, valamint
az ellenõrzési
követelményeknek és
a környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség
részére adandó
jelentések rendszerének
a meghatározása.

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

2. Nyitott sugárforrás
esetén.

Tûzvédelmi
követelményeknek  való
megfelelés.

Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

3. Nyitott sugárforrás
esetén.

A lakosságra  való
veszélyesség megítélése.

Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

4. Minden esetben. Annak elbírálása, hogy
az engedélyezett
tevékenység esetén
biztosíthatók-e
a tevékenységre
vonatkozó biztonsági,
személy- és
vagyonvédelmi,
õrzéstechnikai
követelmények.

Országos
Rendõr-fõkapitányság

élet- és vagyonbiztonság
védelméért felelõs
miniszter
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III. A radioaktív anyag termelését, elõállítását, tárolását, használatát, felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris
létesítmény létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása, javítása, megszüntetése tekintetében

Bevonás és közremûködés
feltétele

Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

1. Minden esetben. A radioaktív anyagoknak
a levegõbe és vízbe
történõ kibocsátásának,
a vizek és víztartó
képzõdmények
radioaktív és
hõszennyezés elleni
védelmének, valamint
a levegõ és a vízi
környezet radioaktív
szennyezõdése
ellenõrzésének vizsgálata, 
a kibocsátási
határértékek, valamint
az ellenõrzési
követelményeknek és
a környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség
részére adandó
jelentések rendszerének
a meghatározása.

környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség; ha
az OTH jár el elsõ fokon,
a szakhatóság az elsõ
fokú eljárásban
az Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

ha nem az OTH jár el elsõ
fokon: Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

2. Nyitott sugárforrás
esetén.

Tûzvédelmi
követelményeknek  való
megfelelés.

Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, a fõvárosban
Fõvárosi
Tûzoltó-parancsnokság

Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

3. Nyitott sugárforrás
esetén.

A lakosságra  való
veszélyesség megítélése.

Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,
a fõvárosban a Fõvárosi
Polgári Védelmi
Igazgatóság; ha az OTH
jár el elsõ fokon,
a szakhatóság az elsõ
fokú eljárásban
az Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

ha nem az OTH jár el elsõ
fokon: Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

4. Minden esetben. Annak elbírálása, hogy
az engedélyezett
tevékenység esetén
biztosíthatók-e
a tevékenységre
vonatkozó biztonsági,
személy- és
vagyonvédelmi,
õrzéstechnikai
követelmények.

Országos
Rendõr-fõkapitányság

élet- és vagyonbiztonság
védelméért felelõs
miniszter
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IV. Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés elõállítására, átalakítására, üzemeltetésére, üzemeltetésének
megszüntetésére, valamint a berendezés elõállítását, üzemeltetését szolgáló létesítmény létesítésére,
üzemeltetésére, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó engedélyezési eljárásban

Bevonás és közremûködés
feltétele

Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

1. Minden esetben, kivéve
a röntgen-
berendezéseket.

A radioaktív anyagoknak
a levegõbe és vízbe
történõ kibocsátásának,
a vizek és víztartó
képzõdmények
radioaktív és
hõszennyezés elleni
védelmének, valamint
a levegõ és a vízi
környezet radioaktív
szennyezõdése
ellenõrzésének vizsgálata, 
a kibocsátási
határértékek, valamint
az ellenõrzési
követelményeknek és
a környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség
részére adandó
jelentések rendszerének
a meghatározása.

környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

2. Minden esetben, kivéve
az orvosi, állatorvosi és fix 
telepítésû
röntgenberendezéseket.

Annak elbírálása, hogy
az engedélyezett
tevékenység esetén
biztosíthatók-e
a tevékenységre
vonatkozó biztonsági,
személy- és
vagyonvédelmi,
õrzéstechnikai
követelmények.

Országos
Rendõr-fõkapitányság

élet- és vagyonbiztonság
védelméért felelõs
miniszter

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám 30625



V. Radioaktív hulladék átmeneti tárolójának és végleges hulladéklerakó létesítése, üzemeltetése, átalakítása,
megszüntetése, lezárása, és az aktív, valamint a passzív intézményes ellenõrzésre történõ áttérés tekintetében.

Bevonás és közremûködés
feltétele

Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

1. Minden esetben. A radioaktív anyagoknak
a levegõbe és vízbe
történõ kibocsátásának,
a vizek és víztartó
képzõdmények
radioaktív és
hõszennyezés elleni
védelmének, valamint
a levegõ és a vízi
környezet radioaktív
szennyezõdése
ellenõrzésének vizsgálata, 
a kibocsátási
határértékek, valamint
az ellenõrzési
követelményeknek és
a környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség
részére adandó
jelentések rendszerének
a meghatározása.

környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

2. Minden esetben. Az országos
településrendezési és
építési
követelményeknek,
valamint a helyi
településrendezési
tervnek és a helyi építési
szabályzatnak  való
megfelelés.

építésügyi hatóság a Kormány általános
hatáskörû területi
államigazgatási szerve

3. Minden esetben. A tárolóban elhelyezendõ 
radiokatív és nukleáris
anyagok, nukleáris
berendezések, valamint
a velük folytatott
tevékenységek
nyilvántartásával és
ellenõrzésével
kapcsolatos elõírások
vizsgálatában, valamint
nukleáris balesetelhárítási 
kérdésekben.

Országos Atomenergia
Hivatal

4. Minden esetben. Annak elbírálása, hogy
az engedélyezett
tevékenység esetén
biztosíthatók-e
a tevékenységre
vonatkozó biztonsági,
személy- és
vagyonvédelmi,
õrzéstechnikai
követelmények.

Országos
Rendõr-fõkapitányság

élet- és vagyonbiztonság
védelméért felelõs
miniszter
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Bevonás és közremûködés
feltétele

Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

5. Nyitott sugárforrás
esetén.

Tûzvédelmi
követelményeknek  való
megfelelés.

Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,
a fõvárosban Fõvárosi
Tûzoltó-parancsnokság

Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

6. Nyitott sugárforrás
esetén.

A lakosságra  való
veszélyesség megítélése.

Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,
a fõvárosban a Fõvárosi
Polgári Védelmi
Igazgatóság

Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

7. Az eljárás honvédelmi
vagy katonai célú
létesítmény mûködési
vagy védõterületén
tervezett létesítmény
meg valósítására irányul.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai
a kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy
további feltételek mellett
biztosíthatóak-e.

Honvéd Vezérkar fõnöke honvédelemért felelõs
miniszter

8. Minden esetben. Az építésföldtani
megalapozottság és
a földtani
veszélyeztetettség
vizsgálata figyelemmel
a vízzáró rétegre,
a felszínen folyásra
alkalmas képzõdmények
meglétére, tektonikai
jelenségekre (vetõk,
csúszásra alkalmas
felületek), védelemre
érdemes földtani
képzõdmény meglétére,
a szûkebb környezet
felszíni és felszín alatti
képzõdményeire,
a felszínmozgásra utaló
jellegre, a felszíni
vízelvezetési
technológiákra.

bányakapitányság Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

A Kormány 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl,
és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § b)–d) pontjában,
a kulturális örökség védelmérõl  szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1) bekezdés b) pontjában,
a mozgóképrõl  szóló 2004. évi II. törvény 37.  § (4) bekezdésében,
a sajtóról  szóló 1986. évi II. törvény 21.  § (3) bekezdésében,
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az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól  szóló 2008. évi XCIX. törvény 47.  §
(1) bekezdés a) pontjában,
az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés a) és s) pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1) bekezdés a) és
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervek jogállása

1. § (1) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a kulturális örökségvédelmi feladatokat ellátó központi
hivatal, önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

(2) A Hivatal irányítását a kultúráért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.
(3) A Hivatal székhelye Budapest.
(4) A Hivatal központi szervbõl és önálló jogi személyiséggel (jogalanyisággal) nem rendelkezõ, országos illetékességgel

eljáró elsõ fokú igazgatási szervekbõl áll. A Hivatal országos illetékességû elsõ fokú igazgatási szerve a Nyilvántartási
Iroda és a Mûtárgyfelügyeleti Iroda.

(5) A Hivatal elnöke a központi szervet közvetlenül vezeti. Az elnök munkáltatói jogkört gyakorol a Hivatal alkalmazottai
felett, valamint kinevezi, illetve felmenti a Nyilvántartási Iroda és a Mûtárgyfelügyeleti Iroda vezetõjét, alkalmazottait,
és felettük fegyelmi jogkört gyakorol.

(6) A Hivatal országos illetékességû elsõ fokú igazgatási szervei önálló feladat- és hatáskörrel rendelkeznek, közigazgatási
hatósági hatáskörüket önállóan gyakorolják. Az igazgatási szerv nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban
az igazgatási szerv vezetõje vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ ügyintézõje jár el.

(7) A Hivatal elnöke és más kormánytisztviselõje az országos illetékességû elsõ fokú igazgatási szerv vezetõjét vagy
kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ ügyintézõjét az elsõ fokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

2. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szerveként (a továbbiakban:
szakigazgatási szerv) kulturális örökségvédelmi iroda mûködik.

(2) A szakigazgatási szervek az 1. melléklet szerinti fõvárosi és megyei kormányhivatalban és illetékességgel mûködnek.
(3) A szakigazgatási szerv tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi
CXXVI. törvény 6.  § (4) bekezdésében, valamint a 7.  §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény 2.  § (1) bekezdés
h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetõje a Hivatal elnöke.

(4) A szakigazgatási szerv döntéséhez a Hivatal – a szakigazgatási szerv intézkedéséhez szükséges költségvetési fedezet
tekintetében megfogalmazott – elõ zetes jóváhagyása szükséges a következõ esetekben:
a) a hatóság által a kulturális örökség védett elemének tulajdonosa helyett elvégeztetett munkáról  szóló döntés,
b) a kulturális örökség védelmérõl  szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 68.  § (1) bekezdésében

meghatározott munkálatok elrendelése.
(5) A szakigazgatási szervek közötti koordinációt a Kulturális Örökségvédelmi Szakigazgatási Kollégium (a továbbiakban:

Kollégium) segíti elõ. A Kollégium tagjai a Hivatal elnöke és a szakigazgatási szervek vezetõi. A Kollégium ülését
a Hivatal elnöke hívja össze.

(6) Az irányítás operatív eszközeként a Hivatal – kormánytisztviselõi továbbképzésnek nem minõsülõ – a szakmai munka
ellátásához kapcsolódó, rendszeres szakmai értekezleteket és szakmai tájékoztatókat tart.

(7) A szakigazgatási szerv vezetõjének rendelkeznie kell az a)–c) pontban megjelölt szakképzettséggel, vagy
a d)–e) pontban felsorolt képzési ágak legalább egyikén felsõfokú végzettséggel és szakképzettséggel:
a) okleveles építészmérnöki szakképzettség,
b) okleveles régész szakképzettség,
c) okleveles mûvészettörténész szakképzettség,
d) mûvészeti képzési terület építõmûvészet képzési ág,
e) bölcsészettudomány képzési terület, történelem képzési ág.
E képzettségi feltételek hiányában a szakigazgatási szerv vezetõjének az nevezhetõ ki, aki felsõfokú végzettséggel és
legalább két év kulturális örökségvédelmi hatósági gyakorlattal rendelkezik.
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2. A Hivatal és a szakigazgatási szervek hatósági és szakhatósági hatásköre

3. § (1) A Kormány a Kötv.-ben, valamint a külön jogszabályokban meghatározott, kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos
hatósági feladatok ellátására – a 4.  §-ban foglalt eltérésekkel –,
a) az 5.  § (1)–(3) bekezdésében meghatározott kivételekkel – elsõ fokú kulturális örökségvédelmi hatóságként,

valamint
b) másodfokú kulturális örökségvédelmi hatóságként
az országos illetékességû központi szervét jelöli ki.

(2) A Kormány – az építésfelügyeleti hatósági feladatok kivételével – a mûemléken végzett építési tevékenység és
az olyan ingatlanon végzett telekalakítás esetén, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – mûemlék
vagy mûemlék jellegû tény van feljegyezve, az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) meghatározott hatósági feladatok ellátására másodfokú építésügyi
hatóságként a Hivatal központi szervét jelöli ki.

(3) A Kormány
a) a mozgóképszakmai hatóságként,
b) a sajtóról  szóló 1986. évi II. törvény 12.  § (2) bekezdésében meghatározott lapnyilvántartási feladatok ellátására,

valamint
c) a kulturális javak kivitelérõl  szóló, 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendeletben és a kulturális javak

kivitelérõl  szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezésekrõl  szóló, – a 2004. április
7-i 656/2004/EK bizottsági rendelettel módosított –1993. március 30-i 752/93/EGK bizottsági rendeletben
meghatározott feladatok ellátására,

d) elõadó-mûvészeti államigazgatási szervként
a Hivatalt jelöli ki.

4. § (1) A Kötv.-ben meghatározott hatósági nyilvántartási feladatokat érintõ ügyekben elsõ fokon a Nyilvántartási Iroda jár el.
Ezekben az ügyekben a másodfokú hatáskört a Hivatal elnöke gyakorolja.

(2) A Kötv.-ben, valamint a külön jogszabályban meghatározott, kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatokat
érintõ ügyekben elsõ fokon a Mûtárgyfelügyeleti Iroda jár el. Ezekben az ügyekben a másodfokú hatáskört a Hivatal
elnöke gyakorolja.

5. § (1) A Kormány a Kötv.-ben meghatározott alábbi kulturális örökségvédelmi feladatok ellátására elsõ fokú kulturális
örökségvédelmi hatóságként a szakigazgatási szervet jelöli ki:
a) a Kötv 17.  §-a szerinti, régészeti lelõhely ideiglenes védelmével kapcsolatos hatósági feladatok,
b) régészeti feltárás engedélyezésével kapcsolatos, a Kötv. 20. és 22.  §-a szerinti, valamint egyedi hatósági ügyben

a Kötv. 23.  § (2) bekezdése szerinti hatósági feladatok,
c) a Kötv. 24.  §-a szerinti, mentõ feltárással kapcsolatos hatósági feladatok,
d) a Kötv. 27.  §-a szerinti, a régészeti emlékek megõrzésével kapcsolatos hatósági feladatok,
e) a Kötv. 31.  §-a szerinti, mûemléki érték ideiglenes védelmével kapcsolatos hatósági feladatok, 
f) a Kötv. 44.  §-a szerinti hatósági jóváhagyás,
g) a Kötv. 63.  § (2) bekezdése szerinti engedélyezés,
h) a Kötv. 67.  § (1)–(2) bekezdése szerinti hatósági kötelezés,
i) a Kötv. 67.  § (3) bekezdés a) és – ha a vagyonkezelési vagy használati jogra vonatkozó hatósági jóváhagyás

ügyében a szakigazgatási szerv járt el – d) pontja szerinti feladatok,
j) a Kötv. 68.  §-a szerinti döntések,
k) a Kötv. 69.  §-a szerinti tûrési kötelezettség kimondása,
l) a kulturális javak esetének kivételével az örökségvédelmi bírság kiszabása.

(2) A Kormány – az építésfelügyeleti hatósági feladatok kivételével – a mûemléken végzett építési tevékenység és
az olyan ingatlanon végzett telekalakítás esetén, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – mûemlék
vagy mûemlék jellegû tény van feljegyezve, az Étv.-ben meghatározott hatósági feladatok ellátására elsõ fokú
építésügyi hatóságként a szakigazgatási szervet jelöli ki.

(3) A Kormány
a) a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

megállapításáról  szóló 2000. évi CXII. törvény 27. és 28.  §-aiban foglalt feladatok ellátására,
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b) a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl  szóló 1997. évi CXL. törvény
45.  §-ában foglalt hatósági feladatok ellátására

a szakigazgatási szervet jelöli ki.
(4) A szakigazgatási szerv illetékességét valamely ügyben a kulturális örökségi elem fekvése, illetve õrzési (feltalálási

helye) határozza meg.
(5) A hatáskörébe tartozó ügyben mind a Hivatal, mind a szakigazgatási szerv jogosult elõ zetes nyilatkozatot kiadni.

6. § (1) Kormányrendeletben meghatározott esetekben a más hatóságok elõtt indult,
a) a régészeti lelõhelyen vagy a régészeti védõövezet területén meg valósuló tevékenység, építmény

engedélyezésére irányuló eljárásokban, annak elbírálása kérdésében, hogy az engedélyeztetni kívánt
tevékenység, építmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, a 2. számú melléklet A. pontjában meghatározott
szakkérdésben,

b) a mûemléki területen meg valósuló vagy külön jogszabályban meghatározott esetben mûemléket érintõ
tevékenység, építési tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásokban, annak elbírálása kérdésében, hogy
az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, a 2. számú melléklet
B. pontjában meghatározott szakkérdésben,

elsõ fokú eljárásban az illetékes szakigazgatási szerv, másodfokú eljárásban a Hivatal jár el szakhatóságként.
(2) A szakigazgatási szerv az ügyfélnek az eljárás megindítása elõtt benyújtott kérelmére elõ zetes szakhatósági

állásfoglalást ad ki, amely a kibocsátásától számított hat hónapig használható fel.

3. Eljárási szabályok

7. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló törvény kizárásra vonatkozó szabályai alkalmazása során,
ha a kizárási ok a Hivatallal vagy a Hivatal elnökével szemben merül fel, a felügyeleti szerv a miniszter.

(2) A 3.  §-ban megjelölt hatósági eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló törvénynek
a központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.

(3) A 3.  § (1)–(2) bekezdése, valamint az 5.  § szerinti hatósági eljárásban a döntés fellebbezéssel nem támadott
rendelkezései tekintetében beáll a jogerõ, ha a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és az ügy
jellegébõl adódóan a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre.

(4) A szakigazgatási szerv és a Hivatal szakhatósági eljárásában az ügyintézési határidõ harminc nap.

8. § (1) A Hivatal létrehozza és mûködteti a régészeti lelõhelyek, a régészeti védõövezetek, a mûemléki területek és
a mûemlékek nyilvános adatbázisát, amely tartalmazza az azonosításukhoz szükséges és a védettségükre vonatkozó
adatokat, és biztosítja az adatok közötti keresés lehetõségét. Az adatok változását a Hivatal haladéktalanul átvezeti
az adatbázisban. E rendelkezés alkalmazásában azonosításhoz szükséges adat annak a földrészletnek a helyrajzi száma 
is, amelyen régészeti lelõhely, régészeti védõövezet, mûemléki terület vagy mûemlék található.

(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti adatbázis adott eljárástípusban releváns adatait – azonosító adatként a megye,
a település elnevezését, helyrajzi számot és a védettség jellegét feltüntetve, vagy EOV vetületû vektoros
térképfedvényt alkalmazva – kérésre átadja azon hatóságoknak, amelyek eljárásában kormányrendelet rendelkezése
alapján a szakigazgatási szerv vagy a Hivatal szakhatóságként vesz részt. A Hivatal a frissített adatbázist havonta
elektronikus úton átadja az érintett hatóságoknak.

9. § (1) A Kormány a szakigazgatási szervnek és a Hivatalnak a Kötv. szerinti régészeti feltárások engedélyezésére irányuló
eljárásában,
a) ha a régészeti feltárás termõföldön  valósul meg – abban a kérdésben, hogy a kérelem szerinti tevékenység

a termõföld védelmérõl  szóló törvény szerinti talajvédelmi kötelezettségeknek a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett megfelel-e –, elsõ fokú eljárásban a fõvárosi és megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt, valamint,
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b) ha környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges azon tevékenység
megkezdéséhez, amely  miatt a régészeti feltárást országos jelentõségû védett természeti területnek vagy
barlangnak nem minõsülõ
ba) külterületen,
bb) természeti területen,
bc) egyedi tájértéket magába foglaló területen vagy
bd) Natura 2000 területen

végzik – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett megfelel-e –, elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a szakigazgatási szervnek és a Hivatalnak a Kötv. 63.  § (2) bekezdés a), b) és g) pontjában meghatározott
tevékenység engedélyezése iránti eljárásában – abban a kérdésben, hogy a tevékenység a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, elsõ fokú eljárásban
a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljárásban az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

10. § (1) A Hivatal szakértõ testületként mûködteti az Ásatási Bizottságot, amely a régészeti örökséggel kapcsolatos hatósági,
illetve egyéb szakmai döntések elõkészítésében segíti a Hivatal és a szakigazgatási szervek munkáját.

(2) A szakigazgatási szerv a régészeti lelõhelyet érintõ következõ eljárásokban köteles kikérni és figyelembe venni
a Hivatal Ásatási Bizottságának véleményét:
a) régészeti feltárás engedélyezése,
b) szakhatósági állásfoglalás kiadása, amennyiben az ügy védetté nyilvánított régészeti lelõhelyet vagy helyben és

fizikai állapotromlás nélkül megõrzendõ régészeti emléket érint,
c) védetté nyilvánított régészeti lelõhelyet érintõ településrendezési eszközök véleményezése
esetén.

(3) A Hivatal szakértõ testületként mûködteti a Mûemléki Tanácsadó Testületet, amely a mûemlékekkel kapcsolatos
hatósági, illetve egyéb szakmai döntések elõkészítésében segíti a Hivatal és a szakigazgatási szervek munkáját.

(4) A szakigazgatási szerv a mûemléket és mûemléki területet érintõ következõ eljárásokban köteles kikérni és figyelembe
venni a Hivatal Mûemléki Tanácsadó Testületének véleményét:
a) mûemlék teljes helyreállítása, bõvítése, átalakítása (így különösen a Kötv. 45.  § szerinti részleges bontással járó,

illetve a homlokzatokat és a történeti térkapcsolatokat érintõ beavatkozások),
b) mûemlék képét, megjelenését jelentõsen és maradandó formában befolyásoló beavatkozás,
c) mûemléki területet érintõ településrendezési eszközök véleményezése,
d) mûemléki területen épület bontása, emelet ráépítése,
e) mûemléki védelem alatt álló ingatlant érintõ telekmegosztás vagy telekegyesítés,
f) mûemlék telkére tervezett új építmény és mûemléki környezetbe tervezett, a mûemlék megjelenését jelentõsen

befolyásoló új építmény,
g) mûemlékkel, annak alkotórészével és tartozékával kapcsolatos képzõmûvészeti restaurálásra irányuló ügy
esetében.

(5) Amennyiben a szakigazgatási szerv a (2) és a (4) bekezdés szerinti véleménytõl eltérõ döntést hoz, az indokolásban
köteles kifejteni az eltérés okát.

(6) A szakigazgatási szerv a (2) és a (4) bekezdés szerinti eseteken kívül is jogosult az Ásatási Bizottság és a Mûemléki
Tanácsadó Testület véleményének kikérésére.

(7) A Hivatal szakértõ testületként mûködteti a Kulturális Javak Bizottságát, amely a kulturális javakkal kapcsolatos
hatósági, illetve egyéb szakmai döntések elõkészítésében segíti a Hivatal munkáját.

11. § (1) A szakigazgatási szerv a kulturális örökség elemeit érintõ eljárásban a Hivatal Nyilvántartási Irodája által szolgáltatott
adatokat köteles felhasználni. Az adatkérés- és szolgáltatás közvetlen elektronikus kapcsolat útján zajlik.

(2) A szakigazgatási szerv a döntése meghozatalához szükséges tudományos adatokat a tudományos gyûjteményeket
mûködtetõ Hivataltól köteles bekérni. A Hivatal az adatszolgáltatást tizenöt napon belül teljesíti.
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12. § (1) A szakigazgatási szerv, mint elsõ fokú hatóság hatáskörébe tartozó telekalakítási eljárás kérelemre indul. A kérelem
benyújtására jogosult:
a) a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,
b) aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít, illetve az, aki elbirtoklás

megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményez,
c) az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.

(2) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól  szóló törvényben meghatározottakon túl a következõ adatokat kell tartalmaznia:
a) a telekalakítással érintett tel(k)ek helyrajzi számát, a tel(k)ek fekvése szerinti település megjelölésével,
b) a telekalakítás Étv. 24.  § (1) bekezdés szerinti célját.

(3) A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a külön jogszabályban meghatározott geodéziai tervezési szakterületen
építészeti-mûszaki tervezési jogosultsággal és ingatlanrendezõ földmérõ minõsítéssel rendelkezõ földmérõ által
elkészített telekalakítási dokumentációt.

(4) A telekalakítási dokumentáció a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól  szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében
felsorolt munkarészeket tartalmazza a telekalakítás céljának függvényében, azzal az eltéréssel, hogy
a) minden esetben fel kell tüntetni a telekalakítással érintett ingatlanokon álló valamennyi önálló építményt,

továbbá
b) a változási vázrajzot és a hozzá tartozó területkimutatást a földhivatal záradékával ellátva, legalább öt példányban 

kell benyújtani, és amennyiben az eljárásban egynél több szakhatóság közremûködése szükséges, a második és
minden további szakhatóság esetén további egy példányt is csatolni kell.

13. § (1) A kiadott telekalakítási engedély a jogerõre emelkedésétõl számított egy évig hatályos.
(2) A Kormány a Hivatal és a szakigazgatási szerv telekalakítási eljárásában a 3. melléklet szerinti feltételek fennállása

esetén, az ott megjelölt szakkérdés elbírálása kérdésében a 3. melléklet szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.
Az ügyfélnek az eljárás megindítása elõtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság – a kibocsátástól
számított hat hónapig felhasználható – elõ zetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. Az elõ zetes szakhatósági
állásfoglalás csak a földhivatal által záradékolt változási vázrajz és területkimutatás alapján kérhetõ.

(3) A Hivatal, illetve a szakigazgatási szerv a telekalakítás engedélyezése esetén a változási vázrajzot a következõ
záradékszöveggel látja el:
„A telekalakítást a .......... számú határozatomban foglaltak szerint engedélyezem. Az engedély a hozzá tartozó
vázrajzzal együtt a határozat jogerõre emelkedésétõl számított egy évig hatályos.”

4. A Hivatal és a szakigazgatási szervek egyéb feladatai

14. § A Kötv.-ben, valamint a külön jogszabályokban meghatározott, kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos nem
hatósági feladatokat – ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik – a Hivatal látja el.

15. § A Kötv.-ben meghatározott örökségvédelmi felügyeleti feladatokat a Hivatal és a Hivatal koordinációja mellett
a szakigazgatási szervek látják el. Az örökségvédelmi felügyeleti feladatok különösen az alábbiak:
a) a kulturális örökség elemei és környezetük állapotának, valamint megfelelõ használatának figyelemmel kísérése,
b) a kulturális örökség elemeinek fenntartható, integrált szemléletû, a védelmet és fejlesztést összehangoló

használatának elõsegítése, így különösen a kulturális örökségvédelmi célzatú vagy a kulturális örökséget is érintõ
pályázatok, programok és projektek kezdeményezése és az elõkészítésükben, kidolgozásukban, értékelésükben
és végrehajtásukban  való közremûködés,

c) az örökségvédelem érdekeit érintõ szakmai és társadalmi együttmûködés elõsegítése.

16. § A Hivatal ellátja a Kötv.-ben meghatározott tudományos feladatokat, ennek keretében különösen:
a) végzi és irányítja az ország mûemléki értékeinek feltárását és inventarizálását, közremûködik a régészeti örökség

és a kulturális javak felkutatásában és inventarizálásában,
b) javasolja és elõkészíti az kulturális örökségi ingatlan elemek védetté nyilvánítását,
c) gondoskodik az örökségi értékekkel összefüggõ tudományos eredmények hozzáférhetõvé tételérõl,
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d) végzi a mûemlékállomány revízióját és tudományos kutatását, a kutatási eredmények feldolgozását és
publikálását,

e) kutatás-módszertani céllal kezdeményezi és irányítja a mûemlékek kutatását,
f) örökségvédelemmel kapcsolatos metodikai kutatásokat végez és végeztet, szakmai metodikai irányelveket

dolgoz ki és tesz közzé,
g) részt vesz a mûemlékekhez kötõdõ szakrestaurálások elõkészítésében és közremûködik a kivitelezés

folyamatában,
h) kezeli, gyarapítja, kiállításokon, publikációkban és elektronikus úton közzéteszi gyûjteményeinek anyagát,
i) együttmûködik az örökségvédelmi érdekû kutatási programokban.

5. Záró rendelkezések

17. § A szakigazgatási szerv számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó
jogviszonyok tekintetében az e rendelet hatálybalépését megelõzõen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi
szerveként mûködött kulturális örökségvédelmi iroda jogutódjának az alapító okiratban foglaltak szerint – megyei
(fõvárosi) illetékességi területet alapul véve – az a megyei (fõvárosi) kormányhivatal tekintendõ, amelynek
a szakigazgatási szervévé e rendelet hatálybalépésével az 1. melléklet szerint válik.

18. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról  szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint

a módosításáról rendelkezõ 201/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet, 173/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és 305/2008. (XII. 19.)
Korm. rendelet.

19. § E rendelet 3.  § (1) bekezdése és a 4.  § (2) bekezdése a kulturális javak kivitelérõl  szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK
tanácsi rendelet, továbbá a kulturális javak kivitelérõl  szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról  szóló – a 2004. április 7-i 656/2004/EK bizottsági rendelettel módosított –,
1993. március 30-i 752/93/EGK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervek elnevezése és az illetékességi terület

A. B.

Szakigazgatási szerv Illetékesség

1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája (Szeged)

Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye

2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Örökségvédelmi Irodája (Debrecen)

Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye

3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája (Miskolc)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye

4. Pest Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi
Irodája (Budapest)

Nógrád megye, Pest megye

5. Baranya megyei Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája (Pécs)

Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye

6. Vas megyei Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája (Szombathely)

Vas megye, Zala megye

7. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája (Sopron)

Gyõr-Moson-Sopron megye, Veszprém megye

8. Fejér Megyei Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája (Székesfehérvár)

Fejér megye, Komárom-Esztergom megye

9. Budapest Fõváros Kormányhivatala Kulturális
Örökségvédelmi Irodája (Budapest)

Budapest
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2. melléklet a 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervek 
szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések

A. Régészeti lelõhelyet, illetve régészeti védõövezetet érintõ, más hatóságok elõtt indult eljárásokban

I. A régészeti lelõhelyeket érintõ, más hatóságok elõtt indult eljárásokban a Hivatal és a szakigazgatási szerv
szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések:

1. A régészeti lelõhely, lelõhelyrész ismert és várható horizontális és vertikális kiterjedése az érintett ingatlan vagy
ingatlanok területén.

2. A régészeti lelõhely jellege, ezen belül:
2.1. történeti jelentõsége,
2.2. védettségi fokozata,
2.3. tájban  való elhelyezkedése, tájképi megjelenése,
2.4. állapota, bolygatottságának mértéke,
2.5. régészeti jelenségek jellege, különösen az ismert vagy várható épített örökségi elemek megléte,
2.6. a régészeti lelõhelyen belül a régészeti jelenségek elhelyezkedésének sûrûsége, fedettsége, intenzitása,

rétegzettsége,
2.7. kutatottsága, feltártsága.
3. A tervezett beavatkozás jellege és mértéke, ezek hatása a régészeti örökség elemeire, különösen:
3.1. nyomvonalas beruházás, beleértve ennek védõsávját is,
3.2. sáv-, illetve pontalapozási technikákkal tervezett beruházás,
3.3. pinceszinti, vagy földfelszín alatti beépítés,
3.4. állapotváltozással járó elfedés esetében.
4. A régészeti lelõhely elkerülése lehetõségének vizsgálata, tekintettel a kulturális örökség védelmérõl  szóló 2001. évi

LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 19. és 22.  §-ára.

II. Védetté vagy ideiglenesen védetté nyilvánított régészeti lelõhely esetében, az I. pontban felsorolt szakkérdéseken túl
vizsgálni kell, hogy a tervezett beavatkozás összhangban áll-e a védetté nyilvánítás szakmai érveken alapuló céljával,
ezen belül biztosítható-e – a fenntartható használat elvét is figyelembe véve – a lelõhely hosszú távú megõrzése,
valamint jövõbeni kutathatósága.

III. A régészeti védõövezetet érintõ, más hatóságok elõtt indult eljárásokban a Hivatal és a szakigazgatási szerv
szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések:

1. A tervezett beavatkozás hatása a védetté nyilvánított régészeti lelõhelyre – összhangban a védetté nyilvánítás
céljával –, különös tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység, beruházás, építmény nem veszélyezteti-e a védetté
nyilvánított lelõhely:

1.1. tájképi megjelenését,
1.2. megközelíthetõségét,
1.3. fenntartható használatát, hosszú távú megõrzésének lehetõségét,
1.4. esetleges bemutathatóságát,
1.5. rövid- és hosszú távú kutathatóságát.

B. Mûemléket, mûemléki környezetet, illetve mûemléki jelentõségû területet érintõ, más hatóságok elõtt indult
eljárásokban

I.  A mûemléki környezetet, illetve külön jogszabályban meghatározott esetben mûemléket érintõ, más hatóságok elõtt
indult eljárásokban a Hivatal és a szakigazgatási szerv szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések:

1. A tervezett beavatkozás hatása az egyedileg védett mûemlék történeti környezetbe ágyazott, illetve egyedi
megjelenésére, értékei érvényesülésére, használatára, különösen a – nappali és éjszakai – látvány, a térbeli kapcsolatok 
és arányok tekintetében.
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2. A tervezett beavatkozással kialakuló építmény, berendezés illeszkedése az egyedileg védett mûemlék
tömegalakításához, homlokzatképzéséhez, szín- és anyaghasználatához.

3. A tervezett rendeltetés méltó illeszkedése az egyedileg védett mûemlék funkciójához, jellegéhez és környezetéhez.

II. A mûemléki jelentõségû területet érintõ, más hatóságok elõtt indult eljárásokban a Hivatal és a szakigazgatási szerv
szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések:

1. A terület szerkezeti épségének hangsúlyos megõrzése a terület védetté nyilvánításának alapjául szolgáló
településszerkezeti értékek, a történeti téralakítás, beépítési, illetve domborzati viszonyok védelme érdekében:

1.1. a hagyományos településszerkezet és telekszerkezet, tér- és utcaszerkezet megõrzése, illetve lehetõség szerinti
visszaállítása,

1.2. a történetileg kialakult terepviszonyok, utcaszint, térszint lehetõség szerinti megtartása, illetve visszaállítása,
1.3. a történetileg kialakult utcai térfalak megõrzése, illetve lehetõség szerinti visszaállítása,
1.4. a jellegzetes beépítési mód – sûrûség, beépítési jelleg és hely – megõrzése.
2. A terület egységes történeti építészeti megjelenésének – beleértve a vizuális sértetlenségét, az éjszakai megvilágítás

révén meg valósuló látványt is – hangsúlyos megõrzése a terület védetté nyilvánításának alapjául szolgáló építészeti
értékek, a tömegképzés, homlokzatalakítás, anyag- és színhasználat védelme érdekében:

2.1. illeszkedés a történeti épületek tömegképzéséhez, arányaihoz és magassági viszonyaihoz,
2.2. illeszkedés a történeti épületek homlokzatalakításához, homlokzati osztásrendszeréhez és formavilágához,
2.3. illeszkedés a történeti épületek anyag- és színhasználatához.
3. A terület egységes történelmi, nemzeti és történeti jelentõségének megóvása és továbbvitele érdekében:
3.1. a közterületeknek és udvaroknak a védelemhez méltó és fenntartható használata,
3.2. a védett terület épületeiben a méltó és hiteles használat, illetve funkció biztosítása,
3.3. az utcabútorok és egyéb közterületi mûtárgyak, illetve az idõszakosan kitelepített utcai teraszok méltó, a történeti

jelleghez illeszkedõ kialakítása,
3.4. a reklámhordozóknak, fényforrásoknak, illetve egyéb homlokzati szerelvényeknek és berendezéseknek a terület,

illetve épület történeti jellegéhez illeszkedõ alkalmazása.

3. melléklet a 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervek 
telekalakítási eljárásában közremûködõ szakhatóságok

Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban
Másodfokú
eljárásban

1. Minden esetben. Az épület helykijelölésére
vonatkozó tûzvédelmi elõírások
betartatása, valamint
a szomszédos telkeken álló
épületek között tartandó
tûztávolság mértékének, ennek
hiányában a kialakítás,
telekalakítás feltételeinek
meghatározása.

elsõ fokon eljáró 
tûzvédelmi
szakhatóság

másodfokon
eljáró
tûzvédelmi
szakhatóság

2. Polgári védelmi építmény,
óvóhely telkének kialakítása
esetén.

A jogszabályban elõírt polgári
védelmi követelmények érvényre
juttatása érdekében.

a telekalakítás
helye szerint
illetékes megyei 
katasztrófa-
védelmi
igazgatóság,
a fõvárosban
a Fõvárosi
Polgári Védelmi
Igazgatóság

Országos
Katasztrófa-
védelmi
Fõigazgatóság
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Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban
Másodfokú
eljárásban

3. Ha a telekalakítás
a) bányatelket,
b) szénhidrogén-szállító és
gázelosztó vezeték, valamint
propán-bután töltõtelep
biztonsági övezetét,
c) megszûnt földalatti bányák
nyitva maradó területének
jogszabályban meghatározott
hatásterületét,
d) a nyilvántartott ásványi
nyersanyag-vagyon elõfordulását
vagy szénhidrogén földalatti
tárolására szolgáló földtani
szerkezetet érint(i).

Annak elbírálása, hogy
a telekalakítás a mûszaki
biztonság,
az ásványvagyon-gazdálkodás
követelményeinek, valamint
a földtani követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.

bánya-
kapitányság

Magyar
Bányászati és
Földtani Hivatal

4.1. Ha a telekalakításra a vasúti pálya
szélsõ vágányának tengelyétõl
számított 50 méteren belüli
övezetben kerül sor, és
engedélyes a vasúti pályahálózat
mûködtetõje hozzájárulásának
a megtagadását vagy
a hozzájárulásban elõírt
feltételeket sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a telekalakítás – a vasút
állagára, a vasúti forgalom
biztonságára, a vasúti
pályahálózat mûködtetõje
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, fejlesztési
terveinek végrehajtására
gyakorolt hatása alapján –
engedélyezhetõ-e.

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi, 
Vasúti és
Hajózási
Hivatala

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

4.2. Ha a telekalakítással új útterület
jön létre.

A tervezett telekalakítási
eljárásban a közlekedésbiztonsági 
és útügyi érdekek érvényre
juttatása.

fõvárosi és
megyei
kormányhivatal
illetékes
közlekedési
felügyelõsége

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

4.3. Ha a telekalakítás meglévõ út
területében változást eredményez 
és az érintett közútkezelõ
hozzájárulásának megtagadását
vagy a hozzájárulásában foglalt
feltételeket az engedélykérõ
sérelmesnek tartja.

A tervezett telekalakítási
eljárásban a közlekedésbiztonsági 
és útügyi érdekek érvényre
juttatása érdekében
a közútkezelõi hozzájárulás
felülbírálása.

fõvárosi és
megyei
kormányhivatal
illetékes
közlekedési
felügyelõsége

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

4.4. Állandó, ideiglenes mûködésû
repülõterek, le- és felszállóhelyek
környezetét érintõ telekalakítás
esetében.

A tervezett telekalakítás nem
korlátozza-e indokolatlanul vagy
indokolatlan mértékben a polgári
célú légiközlekedést, illetve
a repülõtéri létesítmények
mûködését.

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Légügyi
Hivatala

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

5. A víziutak medrét és a kikötõk,
átkelõk, vízpartok és vízterületek
telkét érintõ telekalakítás esetén.

A tervezett telekalakítás nem
korlátozza-e indokolatlanul vagy
indokolatlan mértékben a polgári
célú vízi közlekedést, illetve
hajózási létesítmények
mûködését.

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi, 
Vasúti és
Hajózási
Hivatala

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

6. Erdõ megosztása. A fenntartható erdõgazdálkodás
vizsgálata az erdõrõl, az erdõ
védelmérõl és
az erdõgazdálkodásról  szóló
2009. évi XXXVII. törvény 86.  §-a
alapján.

megyei
kormányhivatal
erdészeti
igazgatósága

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
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Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban
Másodfokú
eljárásban

7. Ha a telekalakítás külterületen,
valamint belterület esetén védett
természeti területen, országos
jelentõségû védett természeti
területen, Natura 2000 területen,
barlang védõövezetén belül kerül
sor.

A természetvédelmi
követelményeknek  való
megfelelés.

Környezet-
védelmi,
természetvédel-
mi és vízügyi
felügyelõség

Országos
Környezetvé-
delmi,
Természetvédel-
mi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

A Kormány 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
az Oktatási Hivatalról  szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94.  § (3) bekezdés m) pontjában,
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § (1) Az Oktatási Hivatalról  szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4/A.  §-át megelõzõ alcíme helyébe
az alábbi alcím lép:
„A Hivatal és a fõvárosi és megyei kormányhivatal hatásköre”

(2) Az R. 4/A.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[4/A.  § (1) A Kormány a hivatalt jelöli ki]
„a) a Kt. szerinti közoktatási információs iroda feladatainak ellátására;”

2.  § Az R. „A Hivatal és a fõvárosi és megyei kormányhivatal hatásköre” alcím alatt az alábbi 4/B.  §-sal egészül ki:
„4/B.  § A Kt. szerinti közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal feladatainak ellátására a Kormány a Hivatalt,
valamint e rendelet 41–41/D.  §-ában és külön jogszabályban foglaltak szerint a közoktatási feladatkörében eljáró
fõvárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.”

3.  § Az R. 5.  § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hivatal az ágazati irányítás keretében közoktatási állami ellenõrzés szerveként]
„c) közremûködik a külön jogszabályokban meghatározott hatósági ellenõrzésekben.”

4.  § Az R. 7.  § c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[7.  § A Hivatal a Kt. 95/A.  §-a (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében továbbá]
„c) megbízza a közoktatási feladatkörében eljáró fõvárosi és megyei kormányhivatal által mûködtetett érettségi
vizsga vizsgabizottság elnökét, és ellenõrzi a vizsgabizottság tevékenységét;
d) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározott esetben másodfokon elbírálja a vizsgabizottság döntése
ellen benyújtott törvényességi kérelmet;”

5.  § (1) Az R. 13.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hivatal elsõ fokú döntést hoz]
„a) a tankönyvvé nyilvánításról, a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetésérõl, illetve a tankönyvvé nyilvánítási kérelem
elutasításáról, valamint a tankönyvjegyzékre  való felvételrõl, illetve a tankönyvjegyzékre  való felvétel iránti kérelem
elutasításáról, a miniszter hatáskörébe nem tartozó szakképesítések szakmai tankönyvei tekintetében a tankönyvpiac
rendjérõl  szóló 2001. évi XXXVII. törvény 2.  § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével;”
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(2) Az R. 13.  § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hivatal elsõ fokú döntést hoz]
„d) a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásáról;”

(3) Az R. 13.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hivatal másodfokú döntést hoz]
„a) a vizsgaszabályzatban meghatározott esetben az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy
intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott törvényességi kérelem tárgyában a Kt. 84.  § (5) bekezdésében
meghatározott eljárás keretében;”

6.  § Az R. a következõ 40.  §-sal, és ezt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:
„A fõvárosi és megyei kormányhivatal hatásköre
40. § A fõvárosi és megyei kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló
törvény és a Kt. hatálya alá tartozó ügyekben hozott elsõ fokú döntése elleni fellebbezést a Hivatal bírálja el.”

7.  § Az R. a következõ 41–41/D.  §-sal egészül ki:
„41.  § (1) A Kormány a fõvárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal
Kt. 95/A.  § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott alábbi feladatainak ellátására
a) hatósági ellenõrzés [Kt. 95/A.  § (4) bekezdés];
b) szabálysértési hatósági jogkör gyakorlása [Kt. 95/A.  § (5) bekezdés].
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal
a) közremûködik a Hivatal által szervezett szakmai ellenõrzésekben, valamint részt vesz az Oktatási Hivatal által
végzett országos közoktatási mérések, versenyek, és a középfokú felvételi eljárás szervezésében;
b) ellátja a Hivatal által megküldött adatok, vonatkozó szakmai dokumentumok és eljárásrend alapján az országos
mérés, értékelés eredménye szerint ismételten a jogszabályban meghatározott minimum szint alatt teljesítõ iskolák
fenntartóinak intézkedési terv készítésére  való felhívásával, az elkészített intézkedési terv jóváhagyásával, és
az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának hatósági ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat [Kt. 99.  §
(7) bekezdés].
41/A.  § (1) A Kormány a fõvárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal
Kt. 95/A.  § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörén belül az alábbi feladatok ellátására
a) az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint az érettségi vizsga vizsgabizottsága elnökének
megbízása, a vizsgabizottság tevékenységének ellenõrzése;
b) az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint az érettségi vizsgák szervezésében  való részvétel;
c) az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint érettségi vizsgabizottság mûködtetése.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal értesíti a Hivatalt az érettségi vizsga törvényes megtartását veszélyeztetõ
eseményrõl.
(3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal mûködteti a tanulmányok alatti vizsgáztatás céljából a független
vizsgabizottságot.
(4) A fõvárosi és megyei kormányhivatal közremûködik az Országos Képzési Jegyzék alapján az oktatásért felelõs
miniszter felelõsségi körébe tartozó szakképesítések esetén a szakmai vizsgák központi írásbeli tételeinek, központi
gyakorlati feladatainak, valamint azok megoldásainak szétosztásában.
41/B.  § (1) A Kormány a fõvárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal
Kt. 95/A.  § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott alábbi feladatainak ellátására
a) a Kt.-ben meghatározott önkormányzati intézkedési terv, illetõleg a fõváros, a megyék, a megyei jogú városok
fejlesztési tervének a minisztérium számára történõ véleményezése;
b) a miniszter megbízásából képviselet ellátása a regionális és a megyei fejlesztési tanács, valamint a megyei (fõvárosi) 
közoktatási közalapítvány munkájában;
c) a regionális és a megyei fejlesztési tanács által kiírt pályázatok elbírálásának folyamatában  való részvétel.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásához – a fõváros,
megye közoktatás-fejlesztési stratégiájának elkészítésére, a fõvárost, megyét érintõ intézkedések, programok,
projektek és támogatási pályázatok összehangolására, a fõváros, megye közoktatás-fejlesztését szolgáló pénzügyi
források hatékony felhasználásának segítésére – fõvárosi, megyei közoktatási egyeztetõ fórumot mûködtet.
A fõvárosi, megyei közoktatási egyeztetõ fórum munkájában – képviselõik útján, külön díjazás nélkül –
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közremûködhetnek azok a szervezetek, amelyek a Kt. 88.  § (1) bekezdés szerint részt vesznek a fõvárosi, megyei
fejlesztési terv elkészítésében.
41/C.  § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal elsõ fokú hatósági döntést hoz
a) az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony létrejöttének egyenlõ bánásmód
követelményeinek megsértése  miatti, Kt. 95/C.  § (1) bekezdése szerinti megállapításáról;
b) a Kt. 95/C.  § (2) bekezdése szerint a kötelezõ felvételt biztosító óvoda, illetve iskola kijelölésérõl;
c) az általános iskola székhelye szerinti többcélú kistérségi társulás és a megyei önkormányzat bevonásával a nyolc
évfolyamnál kevesebb évfolyammal mûködõ általános iskola tovább mûködtetésének engedélyezésérõl;
d) a Kt. 132.  § (16) bekezdése szerinti, az osztályindítási tilalom alóli felmentésrõl;
e) az egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattételéhez  való, a Kt. 118.  § (9) bekezdése szerinti hozzájárulás megadása
tárgyában.
(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal ellátja
a) a szomszédos államokban élõ magyar diákok diákkedvezményekre  való jogosultságának megállapításával, annak
visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos teendõket;
b) a szomszédos államokban élõ magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre  való
jogosultságának megállapításával, annak visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos teendõket,
c) a nyugdíjas pedagógusok pedagógus igazolványával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat.
(3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal másodfokú döntést hoz – a fõvárosi és megyei kormányhivatal által
mûködtetett érettségi vizsgabizottság kivételével – az érettségi vizsga vizsgabizottságának, és a szakmai vizsga
vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott törvényességi kérelem
tárgyában a Kt. 84.  § (5) bekezdésében, a szakmai vizsga esetén az Szt. 14.  § (6) bekezdésében meghatározott eljárás
keretében.
41/D.  § A fõvárosi és megyei kormányhivatal ellátja a
a) Kt. 88.  § (6) bekezdésében;
b) Kt. 131.  § (5) bekezdés c) pontjában
a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal számára meghatározott feladatokat.”

8.  § Az R. 42.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) 2011. január 1-je után a közoktatási feladatkörében eljáró fõvárosi és megyei kormányhivatal részére
jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök, és azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a korábban
az Oktatási Hivatal szervezeti egységeként mûködött regionális igazgatóság jogutódjának az alapító okiratban
foglaltak szerint az a korábbi mûködési területén mûködõ megyei (fõvárosi) kormányhivatal tekintendõ, amelynek
a szervezeti egységévé – a megyei (fõvárosi) illetékességi területet alapul véve – 2011. január 1-jén válik.”

9.  § Az R.
a) 1.  § (2) bekezdésében a „2006. évi LVII. törvény” szövegrész helyébe a „2010. évi XLIII. törvény” szövegrész;
b) 1.  § (5) bekezdésében az „Oktatási és Kulturális Minisztérium” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs miniszter

által vezetett minisztérium” szövegrész;
c) 2.  § (1) bekezdésében az „oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el a Kszt. 2. és

74.  §-aiban” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el a Kszt. 2. és
73.  §-aiban” szövegrész;

d) az 5.  §-t megelõzõ „A Hivatal közoktatással kapcsolatos feladatai” alcím helyébe „A Hivatal közoktatással és
szakképzéssel kapcsolatos feladatai” alcím;

e) 5.  § (2) bekezdés b) pontjában az „és regionális” szövegrész helyébe az „és megyei” szövegrész;
f) 5.  § (2) bekezdés d) pontjában a „[Kt. 95/A.  §-a (6) bekezdésének d) pontja]” szövegrész helyébe az „[az egyes

szabálysértésekrõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 142.  § (4) bekezdés a) pont]” szövegrész
lép.
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10.  § (1) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levõ ügyekben
is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti az R.
a) 1.  § (2) bekezdésében „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról  szóló 2008. évi CV. törvény szerinti”

valamint a „közhatalmi, közszolgáltató tevékenységet is ellátó” szövegrész,
b) 3.  §,
c) 7.  § e) pontja,
d) 9.  § a), b) és c) pontja,
e) 10.  §,
f) 11.  § c), d), e), és f) pontja,
g) 13.  § (1) bekezdés e), f) és g) pontja,
h) 13.  § (5) bekezdése,
i) 42.  § (2) bekezdése,
j) 1. számú melléklete.

(3) E rendelet 1–6.  §-a, 8–9.  §-a, valamint a (2)–(3) bekezdés 2011. január 2-án hatályát veszti.
(4) E rendelet 7.  §-a, 10.  § (1) és (4) bekezdése, valamint a 11.  §-a 2011. szeptember 2-án veszti hatályát.

Átmeneti rendelkezés

11.  § (1) Az R. 7.  §-ában szabályozott 41/A.  § (1)–(2) bekezdésében, valamint 41/C.  § (3) bekezdésében meghatározott
feladatokat, valamint a 41.  § (2) bekezdés a) pontjában foglalt országos közoktatási mérések, versenyek és a középfokú
felvételi eljárás szervezésében  való részvételi feladatokat, a szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló törvény
hatálya alá tartozó személyek diákigazolványaival összefüggõ ügyek intézését, továbbá a 41.  § (1) bekezdésében
foglalt hatósági jogköröket a 2011. évi május–június hónapi érettségi vizsgaidõszakot illetõen 2011. augusztus 31-ig
a következõ fõvárosi és megyei kormányhivatalok látják el, a következõ illetékességi területen:
a) Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal: Gyõr-Moson-Sopron megyére, Zala megyére, Vas megyére

kiterjedõ illetékességgel;
b) Veszprém Megyei Kormányhivatal: Veszprém megyére, Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére kiterjedõ

illetékességgel;
c) Somogy Megyei Kormányhivatal: Tolna megyére, Baranya megyére, Somogy megyére kiterjedõ illetékességgel;
d) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal: Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, Heves megyére, Nógrád

megyére kiterjedõ illetékességgel;
e) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: Hajdú-Bihar megyére, Jász-Nagykun-Szolnok megyére,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére kiterjedõ illetékességgel;
f) Csongrád Megyei Kormányhivatal: Csongrád megyére, Bács-Kiskun megyére, Békés megyére kiterjedõ

illetékességgel;
g) Budapest Fõváros Kormányhivatala: Budapestre és Pest megyére kiterjedõ illetékességgel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladat tekintetében 2011. augusztus 31-ig az (1) bekezdésben meghatározott
fõvárosi és megyei kormányhivatal a feladatátvevõ, illetve ezen feladatot végzõ ellátó foglalkoztatottak tekintetében
a munkáltatói jogok gyakorlója és a kötelezettségek teljesítõje. Az átvett feladathoz kapcsolódó jogviszonyokat
az átalakulásban érintett szervek közötti, a jogutódlás egyes kérdéseit tartalmazó megállapodásban kell rögzíteni.

(3) 2011. szeptember 1-jén a feladat és az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok az (1) bekezdésben meghatározott fõvárosi és
megyei kormányhivataloktól a további megyei kormányhivatalok részére megállapodás szerint átadásra kerülnek.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a 3.  § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § b)–d) ) pontjában
a 4.  § tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, valamint a Magyar
Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl  szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 18.  §
(6) bekezdésében,
az 5.  § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33/A.  § (1) bekezdésében és 41.  §-ában,
a 6.  § tekintetében a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény. 73.  § a) pontjában,
a 7.  § tekintetében a vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (1) bekezdés a) és g) pontjában,
a 8.  § tekintetében a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a 9.  § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés a) pontjában
a 11.  § (3) bekezdés k) pontja tekintetében a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1) bekezdés 41. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1.  § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„2.  § (1) A Hatóság székhelye: Budapest.
(2) A Hatóság élén az elnök áll.
(3) A Hatóság a feladatait a – jogi személyiséggel nem rendelkezõ – központi szerve és különös hatáskörû országos
illetékességû elsõfokú szervei (a továbbiakban: Hatóság elsõfokú szerve) útján látja el.
(4) A Hatóság központi szerve a Központ, amelyet a Hatóság elnöke közvetlenül vezet.
(5) A Hatóság elsõfokú szervei
a) a Közúti Gépjármû-közlekedési Hivatal, amelyet a közúti gépjármû-közlekedési elnök-helyettes vezet,
b) az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, amelyet az útügyi, vasúti és hajózási elnök-helyettes vezet,
c) a Légügyi Hivatal, amelyet a légügyi elnök-helyettes vezet.
(6) A Központ és a Hatóság elsõ fokú szervei országos illetékességgel járnak el, székhelyük Budapest.
(7) A Hatóság elsõ fokú szervei közigazgatási hatósági hatáskörüket önállóan gyakorolják. A Hatóság elsõ fokú
szervének vezetõje (elnök-helyettes) gyakorolja a Hatóság elsõ fokú szervéhez telepített hatáskört és eljár az elsõ fokú
szerv nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban.
(8) A Hatóság elnöke vagy más kormánytisztviselõje a Hatóság elsõ fokú szervének vezetõjét vagy kiadmányozási
jogkörrel rendelkezõ ügyintézõjét az elsõ fokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.
(9) A Hatóság elsõ fokú szerve által hozott döntés elleni fellebbezést másodfokon – ha e rendelet másként nem
rendelkezik – a Központ bírálja el.”

2.  § Az R. 3.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.  § (1) Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, az elnök
a) munkáltatói jogkört gyakorol a Központ kormánytisztviselõi, kormányzati ügykezelõi és munkavállalói felett,
valamint
b) kinevezi, felmenti az elsõ fokú szervek kormánytisztviselõit, kormányzati ügykezelõit és munkavállalóit, valamint
c) a vezetõi kinevezéssel, megbízással rendelkezõ kormánytisztviselõk felett fegyelmi jogkört gyakorol.
(2) Az elsõ fokú szervet vezetõ elnök-helyettes a kinevezés, a felmentés és a vezetõi kinevezéssel, megbízással
rendelkezõ kormánytisztviselõk feletti fegyelmi jogkör kivételével gyakorolja a munkáltatói jogkört az elsõ fokú szerv
alkalmazottai felett.
(3) Az elnök és a Központ más kormánytisztviselõje az elsõ fokú szerv vezetõjét vagy kiadmányozási jogkörrel
rendelkezõ ügyintézõjét az elsõ fokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.”
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3.  § Az R. a 3.  §-t követõen a következõ alcímmel és 3/A.  §-sal egészül ki:

„A megyei és fõvárosi közlekedési felügyelõségek jogállása
3/A.  § (1) A megyei és fõvárosi közlekedési felügyelõségek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok közlekedési
szakigazgatási szervei.
(2) A megyei és fõvárosi közlekedési felügyelõségek tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint
a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról
 szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6.  § (4) bekezdésében, valamint a 7.  §-ában meghatározott hatáskörök – a központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény 2.  §
(1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetõje
a Hatóság elnöke.
(3) A megyei és fõvárosi közlekedési felügyelõségek által elsõ fokon hozott döntés elleni fellebbezést a Hatóság
bírálja el.”

4.  § Az R. 4.  §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A közlekedési hatóságok kijelölése
4. § (1) A Kormány közlekedési hatóságként
a) a (2)–(3) bekezdés szerinti ügyekben a Hatóságot,
b) a (4) bekezdés szerinti ügyekben a települési önkormányzat – a fõvárosban a kerületi önkormányzat – jegyzõjét,
c) az (5) bekezdés szerinti ügyekben a megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelõséget
jelöli ki.
(2) Közlekedési hatóságként elsõ fokon az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal jár el:
a) a gyorsforgalmi út építése során a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti
elõ zetes vizsgálati és környezeti hatásvizsgálati eljárásokhoz a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának
közérdekûségérõl és fejlesztésérõl  szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 9.  § (2) bekezdése szerint szükséges szakvélemény
elkészítése, valamint a 17.  § (4) bekezdése szerinti hatáskör gyakorlása,
b) az országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és a közúti határátkelõhelyek közlekedési építményei és
mûtárgyai, továbbá útépítési engedélyezési eljáráshoz nem köthetõ, önálló beruházásként meg valósuló 30 m
szabadnyílást meghaladó híd építésének, korszerûsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és
megszüntetésének (elbontásának) engedélyezésével kapcsolatos, valamint ezek tekintetében a Kkt. 29/A.  §-ában,
32.  § (3) bekezdésében, a 34.  § (2) bekezdésében, továbbá a 36.  § (2) bekezdésében meghatározott ügyek,
c), a transzeurópai közúthálózat részét képezõ, 500 méter hosszt meghaladó alagutakkal kapcsolatos közlekedési
hatósági hatáskörök gyakorlása,
d) a gyorsforgalmi úti beruházáshoz kapcsolódó szintbeli csomópont kialakításával kapcsolatban a b) pont szerinti
hatáskör gyakorlása, ha az alsóbbrendû út egyéb szakasza nem érintett,
e) az országos közúthálózatba tartozó autópályán és autóúton a levegõterhelés mérséklése érdekében szükséges
forgalomkorlátozó intézkedések elrendelése,
f) az engedélyezési hatáskörébe tartozó utak építéséhez szükséges ideiglenes forgalomszabályozási tervek
jóváhagyása,
g) az engedélyezési hatáskörébe tartozó utak tekintetében elektronikus közúti ellenõrzõ rendszer, illetve ellenõrzõ
berendezés elhelyezéséhez szükséges hozzájárulási hatáskör gyakorlása,
h) vasúti átjáró – az ideiglenesen létesített vasúti átjáró kivételével – létesítésének, áthelyezésének és
megszüntetésének engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,
i) a vasúti átjárók, a vasúti gyalogos átkelõhelyek forgalmi rendjére és a kijelölt gyalogos átkelõhelyek létesítésére
vonatkozó, a megyei és a fõvárosi közlekedési felügyelõségek által vezetett nyilvántartások alapján országos összesítõ
nyilvántartás vezetése
során.
(3) Közlekedési hatóságként elsõ fokon a Közúti Gépjármû-közlekedési Hivatal jár el:
1. az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról  szóló 2004. évi XXXIII. törvény 13.  §
(1)–(2) bekezdései szerinti engedélyekkel, valamint a nemzetközi közúti áruszállítási engedélyekkel, a nemzetközi
szerzõdések szerint engedélyköteles személyszállítási tevékenységet végzõ autóbuszok járati engedélyeivel és
a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (CEMT) által létrehozott közlekedési engedélyekkel kapcsolatos
hatáskörök gyakorlása,
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2. közúti jármûvek típusbizonyítványaival, általános forgalomba helyezési, illetve sorozat forgalomba helyezési és
átalakítási engedélyével, az egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott jármûvek elõ zetes összeépítési
engedélyével és a megfelelõségi nyilatkozat alapján történõ forgalomba helyezéssel, továbbá a jármû
megváltoztatására vonatkozó alkalmazási engedéllyel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,
3. a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról  szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó
szállítóeszközök idõszakos ATP alkalmassági szemléjének elvégzése, az azonosító jelzés hitelesítése, annak
használatának szabályozása, az alkalmassági bizonyítványának kiadása, és a külföldi vizsgálati eredmények
honosítása,
4. a nem közúti mozgógépekbe építendõ belsõ égésû motorok típusjóváhagyásával kapcsolatos feladatok ellátása,
5. a közúti jármû sorozatszerû átalakítását végzõ gépjármûfenntartó szervezet feljogosítása az átalakítással érintett
szerkezeti elemek átvizsgálására,
6. a közúti jármûalkatrészek, jármûtartozékok és jármûtulajdonságok jóváhagyásával, egyes pótalkatrészek és
tartozékok minõsítõ vizsgálatával és a jóváhagyási jellel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,
7. a túlméretes és a megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó jármûvek forgalomba
helyezésének, valamint tehergépkocsival második pótkocsi vontatásának engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök
gyakorlása,
8. a rugózatlan kerékfelfüggesztés, nem fúvott gumiabroncs, valamint az 50 km/h sebességnél gyorsabban haladni
nem képes gépjármûben csak külsõ erõvel mûködõ kormányberendezés esetében az eltérés engedélyezésével
kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,
9. a kísérleti jármû, pótkocsi vontatószerkezet általi kormányozhatósága, valamint az 50 km/h sebességnél
gyorsabban haladni képes gépjármûben csak külsõ erõvel mûködõ kormányberendezés esetében az eltérés
engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,
10. a muzeális jellegû jármûvek karbantartásához az elõírt követelményeket nem teljesítõ festék- és fényezõ termékek 
forgalomba hozatalának engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,
11. a közúti közlekedésrõl  szóló törvény szerinti típusvizsgálati tevékenység engedélyezésével kapcsolatos
hatáskörök gyakorlása, a típusvizsgáló tanúsító szervezettel a hatósági szerzõdés megkötése, valamint a típusvizsgáló
tanúsító szervezet tevékenységének ellenõrzése, és azok tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól  szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyelete, közúti jármûvek
típusjóváhagyásával kapcsolatos jogszabályok megsértõivel szemben bírság kiszabása,
12. a típusvizsgáló tanúsító szervezetnek, valamint az autóbusz fenntartónak az emelt sebességhatárú autóbuszok
vizsgálatára vonatkozó feljogosítása, és az ehhez kapcsolódó nyilvántartás és mûszaki adatbázis kezelése,
13. a közúti közlekedésrõl  szóló törvény szerinti vizsgáló állomási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos
hatáskörök gyakorlása, a vizsgáló állomással a hatósági szerzõdés megkötése, valamint a vizsgáló állomások
tevékenységének ellenõrzése, a vizsgáló állomás tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól  szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyelete,
14. a mûszaki vizsgabiztosi tevékenységet végzõ személy engedélyezésével, és a mûszaki vizsgabiztosi
tevékenységet végzõ személy engedélyérõl nyilvántartás vezetésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,
15. a gépjármû fenntartó szervezetekrõl nyilvántartás vezetése, jármûbontókkal közremûködõi megállapodások
megkötése,
16. a közúti árufuvarozási tevékenység keretében végzett radioaktív anyag továbbításának engedélyezésével
kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,
17. az úthasználati díj ellenõrzése,
18. az új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztási és kibocsátási adatainak gyûjtése, adatok összesítése és
felterjesztése, az új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztási és széndioxid kibocsátási adatainak nyilvántartása és
közzététele,
19. a közúti szállítást végzõ jármûvek személyzetének vezetési és pihenõidejének ellenõrzése,
20. a veszélyes árut közúton szállító jármûvek közlekedésének ellenõrzése,
21. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról  szóló rendeletben meghatározott szabályok betartásának
ellenõrzése,
22. a nemzetközi kombinált áruszállítás során a fuvarokmány meglétének, tartalmának és érvényességének
ellenõrzése,
23. a közúti jármûvek közlekedésbiztonsági ellenõrzése,
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24. a közúti ellenõrzés keretében a közúti jármûveknél a veszélyes áruk szállításához elõírt különleges feltételek
ellenõrzése (ADR),
25. a közúti ellenõrzés keretében a közúti jármûre elõírt tömeg- és mérethatárok betartásának ellenõrzése,
26. a közúti közlekedési szolgáltatások és a közúti jármûvek üzemeltetése szabályszerûségének, valamint a jármû
üzemeltetésére vonatkozó elõírások megtartásának ellenõrzése országos közúton, ideértve az adott tevékenységhez
elõírt okmányok, engedélyek, jelzések, felszerelések ellenõrzését,
27. a radioaktív anyagok szállításának és fuvarozásának hatósági ellenõrzése,
28. a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadók hatósági nyilvántartásának vezetése,
29. a gépkocsik által kibocsátott kipufogógázok szennyezõanyag tartalmának közúti ellenõrzése,
30. a gépkocsik környezetvédelmi alkalmasságának és plakettjének közúti forgalomban  való ellenõrzése, a plakett
eltávolítása,
31. a gépkocsik környezetvédelmi jellemzõi ellenõrzése,
32. a Magyar Köztársaság tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl  szóló 561/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a tachográfokra vonatkozó közösségi rendeletben
az ellenõrzéshez szükséges tachográfkártyákkal (a gépjármûvezetõi kártya, az ellenõri kártya, a mûhelykártya és
az üzembentartói kártya) kapcsolatos feladatok ellátása,
33. a digitális tachográf beépítését, üzembe helyezését, aktiválását, illesztését, ellenõrzését vagy javítását végzõ
mûhely gépjármûfenntartó tevékenységére vonatkozó bejelentések fogadása, a tevékenység ellenõrzése, tachográf
gyártók hazai képviselõjének elismerése,
34. a digitális tachográf kártyák kiadása, érvénytelenítése, cseréje, pótlása, visszavonása,
35. a közúti jármûvezetõk képzésének és utánképzésének engedélyezésével, a közúti közlekedési szakemberek
képzésének és továbbképzésének engedélyezésével és vizsgáztatásával (vizsgakötelezettség alóli mentesítésével),
a vizsgabiztosi, szakoktatói és iskolavezetõi tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,
a vizsgabiztosi, a szakoktatói és az iskolavezetõi névjegyzék vezetése, az engedélyezett képzõ szervek nyilvántartása,
tansegédletek meghatározása,
36. a közúti jármûvezetõk elõ zetes, idõszakos és rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálata, valamint a vizsgálat
lefolytatásába jogszabály alapján bevont szervezet tevékenységének irányítása és ellenõrzése,
37. a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. október 21-ei 1071/2009/EK parlamenti és tanácsi
rendeletben meghatározott feladatok ellátása,
38. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról  szóló rendelet szerint a korlátozás alóli felmentésre
vonatkozó engedélykérelmekkel kapcsolatos, a Hatóság hatáskörébe tartozó feladatok ellátása
során.
(4) Közlekedési hatóságként
a) a fõvárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévõ közutak és azok mûtárgyai építésének, forgalomba
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezésével kapcsolatban
aa) elsõ fokon a fõvárosi fõjegyzõ,
ab) másodfokon a Fõvárosi Közlekedési Felügyelõség,
b) járdák, gyalogutak és azok mûtárgyai építésének, korszerûsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének
(elbontásának) engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatban (ide nem értve
a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggõ járdaépítést)
ba) elsõ fokon az illetékes települési – a fõvárosban a kerületi – önkormányzat jegyzõje, összeférhetetlenség esetén
az illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelõség által kérelemre kijelölt települési (kerületi) önkormányzat
jegyzõje,
bb) másodfokon az illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelõség
jár el.
(5) A (2)–(4) bekezdésben nem szabályozott ügyekben közlekedési hatóságként elsõ fokon a területileg illetékes
megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelõség jár el.
(6) A (3) bekezdés 13, 15. pontjában, 17. pontjában, 19–27. pontjában, 29–34. pontjában meghatározott feladatok
ellátásában és ellenõrzési eljárásokban a megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelõség a tényállás tisztázásában külön
jogszabályban meghatározottak szerint közremûködik.
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(7) Ha a tervezett építmény több azonos hatáskörû közlekedési hatóság illetékességi területét érinti, az a közlekedési
hatóság jár el az építmény egészére vonatkozóan, amelynek területén a hosszabb útszakasz van, ha pedig azok
egyenlõ hosszúságúak, az a közlekedési hatóság jár el, amelyhez a kérelmet korábban benyújtották.
(8) A Magyar Köztársaság tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl  szóló, 1985.
december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletben a tagállam hatósága számára meghatározott feladatokat
a) a menetíró készülék (a továbbiakban: tachográf), az adatrögzítõ lap, valamint a tachográf-kártya jóváhagyása
tekintetében a Közúti Gépjármû-közlekedési Hivatal,
b) a tachográf-kártyák kibocsátása tekintetében a Közúti Gépjármû-közlekedési Hivatal, valamint a Központ,
c) a tachográfok beépítését, javítását és felülvizsgálatát (illesztését) végzõ szervezetekre, továbbá a tachográffal
felszerelt gépjármû üzemeltetõjére és vezetõjére vonatkozó ellenõrzés, nyilvántartásba vétel és adatkezelés
tekintetében a Közúti Gépjármû-közlekedési Hivatal, továbbá
d) a tachográf-kártya nyilvántartás központi adatkezelési és nemzetközi adatcsere feladatait a Központ
látja el.
(9) A Kormány a regisztrációs adóról  szóló 2003. évi CX. törvény 10/C.  §-ában meghatározott szakhatóságként
azokban az eljárásokban, ahol elsõ fokon
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága jár el, az elsõ fokú eljárásban a Békés
Megyei Közlekedési Felügyelõséget, a másodfokú eljárásban a Központot,
b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága jár el, az elsõ fokú
eljárásban a Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelõséget, a másodfokú eljárásban a Központot, és
c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága jár el, az elsõ fokú eljárásban a Vas
Megyei Közlekedési Felügyelõséget, a másodfokú eljárásban a Központot
jelöli ki.
(10) A Kormány
a) a regisztrációs adóról  szóló 2003. évi CX. törvény 10/C.  §-ában meghatározott ügyekben elsõ fokú szakhatóságként
a Közúti Gépjármû-közlekedési Hivatalt, másodfokú szakhatóságként a Központot, valamint
b) a közlekedési igazgatási hatóságnak az erre a célra rendszeresített, zárt közúti halottszállító jármû forgalmi
engedélyének a kiadására irányuló közigazgatási hatósági eljárásában – a jármû rakodóterében szállítható halottak
forgalmi engedélybe bejegyezhetõ számának meghatározása kérdésében – elsõ fokú szakhatóságként az illetékes
megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelõséget, másodfokú szakhatóságként a Központot
jelöli ki.
(11) Gyorsforgalmi utak kivételével országos, a helyi közutak, és a közforgalom elõl el nem zárt magánutak
engedélyezése során ezen utak 30 m-nél nagyobb szabadnyílású mûtárgyai, valamint alagútjai mûszaki
engedélyezésében az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal elsõ fokon szakhatóságként jár el.
(12) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény 
(a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a közlekedési hatóság jár el
a következõ szolgáltatási tevékenységek tekintetében:
a) a közúti jármûvezetõk vizsgáztatása és a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami képzése, továbbképzése,
utánképzése és vizsgáztatása, az e képzésekkel és vizsgáztatásokkal összefüggõ iskolavezetõi, szakoktatói és
vizsgabiztosi tevékenység,
b) a Kkt. 16/A.  §-a szerinti szakértõi tevékenység, ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik,
c) a Kkt. 24/A.  § (2) bekezdése szerint engedélyezett vizsgáló állomás tevékenysége,
d) a Kkt. 24/A.  § (6) bekezdése szerint engedélyezett mûszaki vizsgabiztosi tevékenység, valamint
e) a veszélyes áru szállítási, biztonsági tanácsadói tevékenység.”

5.  § Az R. a 4.  §-át követõen a következõ alcímmel és 4/A.  §-sal egészül ki:

„A közúti jármû elõ zetes eredetiségvizsgálata során közremûködõ szervezeteket engedélyezõ hatóság
kijelölése
4/A.  § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33/A.  § (1) bekezdése szerinti
engedélyezõ hatóságként a Kormány a Hatóságot jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ügyekben elsõ fokon a Közúti Gépjármû-közlekedési Hivatal, másodfokon a Központ jár el.”
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6.  § (1) Az R. 5.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A légiközlekedési hatóság hatáskörébe utalt ügyekben elsõ fokon a Légügyi Hivatal, másodfokon a Központ jár el.”

(2) Az R. 5/A.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A katonai légügyi hatóság hatáskörébe utalt ügyekben elsõ fokon a Légügyi Hivatal, másodfokon a honvédelmi
miniszter jár el. Amennyiben az eljárásban a légiközlekedési hatóság és a katonai légügyi hatóság egyaránt érintett,
elsõ fokon a Légügyi Hivatal, másodfokon a honvédelmi miniszter jár el azzal, hogy a másodfokú eljárásba a Központot
szakhatóságként be kell vonni.”

7.  § Az R. 6.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.  § (1) Vasúti közlekedési hatóságként a Kormány
a) a b) pontban foglaltak kivételével a Hatóságot,
b) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkakört betöltõ vasúti munkavállalók elsõ fokú idõszakos, soron
kívüli és záró, valamint – a mozdonyvezetõi munkakörre vonatkozó egészségi alkalmasság elõ zetes megállapítását
kivéve – az elõ zetes egészségi alkalmassági vizsgálata tekintetében a Vasútegészségügyi Szolgáltató Non-profit
Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaságot
jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vasúti közlekedési hatósági ügyekben – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – elsõ
fokon az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal jár el.
(3) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkakört betöltõ vasúti szakemberek vizsgáztatását, valamint
ezek oktatóinak vizsgáztatását a Hatóság elnöke által kinevezett Szakmai Vizsgabizottság végzi.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ügyekben elsõ fokon eljáró Vasútegészségügyi Szolgáltató Non-profit Kiemelten
Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság döntése elleni fellebbezést másodfokon az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 
bírálja el.”

8.  § Az R. 7.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.  § (1) Hajózási hatóságként a Kormány
a) a (2)–(3) bekezdés szerinti ügyekben a Hatóságot,
b) a Vkt. 4.  § (4) bekezdésében foglalt feladat tekintetében a Magyar Köztársaság konzuli tisztviselõjét,
c) a nemzeti víziút használatának idegen állam lobogója alatt közlekedõ úszólétesítmény részére  való
engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a közlekedésért felelõs minisztert
jelöli ki.
(2) Hajózási hatóságként elsõ fokon az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal jár el
1. az úszólétesítményen fedélzeti és gépüzemi szolgálatot ellátó, valamint a kedvtelési céllal közlekedõ
úszólétesítmény vezetõjének képesítésével,
2. a hajózási üzemeltetési vezetõi és hajózásbiztonsági ellenõri képesítéssel,
3. a révkalauzok és hajózási szakértõk nyilvántartásának vezetésével,
4. a vizsgabiztosok névjegyzékének vezetésével,
5. az úszólétesítménnyel folytatott hajózási tevékenység, az úszólétesítmények hajózásra alkalmasságának,
biztonságának, élet- és munkakörülményeinek ellenõrzésével,
6. a víziutat érintõ munkavégzés engedélyezésével,
7. a vízi közlekedés irányítására szolgáló jelzések engedélyezésével,
8. a kikötõn kívül rakomány átrakásának, továbbá utasok be- és kiszállásának engedélyezésével,
9. a hajózás korlátozásának és a hajóút felszabadításának elrendelésével, a hajóútban fennakadt vagy elsüllyedt
úszólétesítménnyel összefüggõ intézkedésekkel,
10. a hajózási létesítmény létesítésével, használatba vételével, fennmaradásával, üzemben tartásával és
megszüntetésével, üzemeltetési szabályzatainak jóváhagyásával,
11. a víziúton búvártevékenység engedélyezésével,
12. az úszólétesítmények lajstromozásával, nemzetközi jeleinek, hivatalos hajószámának kiadásával,
13. a hajózási bírság kiszabásával,
14. az úszólétesítmények, azok berendezéseinek, felszereléseinek, a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó
harmonizált folyami információs szolgáltatásokban alkalmazott RIS terminál, hálózati berendezés és
szoftveralkalmazás típusjóváhagyásával,
15. az úszólétesítmények építési (átépítési) terveinek felülvizsgálatával és jóváhagyásával,
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16. az úszólétesítmény üzemképességének megállapításával és tanúsításával,
17. a szállítótartályok (konténerek) mûszaki felügyeletével, gyártó, javító üzemeinek jóváhagyásával,
18. a tengeri és belvízi úszólétesítmények hajónaplójának, személyzeti jegyzékének, gép- és olajnaplójának,
környezetvédelmi és motornaplójának, valamint felszerelési jegyzékének kiadásával és hitelesítésével,
19. a belvízi és tengeri hajók köbözésével, köbözõ hatóságként (jele: NKH-HU),
20. a veszélyes vagy szennyezõ árut szállító hajók jóváhagyási, illetve alkalmassági bizonyítványának kiállításával,
21. a hajózási tevékenység, a belsõ égésû motorral hajtott kishajók és csónakok korlátozás alá esõ területen  való
üzemeltetése, a kabotázs, a harmadik országos és harmadik lobogós forgalom engedélyezésével, valamint egyedi
engedély kiadásával,
22. a különleges szállítások, valamint személyszállító hajóval történõ vontatás, tolás, illetve mellévett alakzatban  való
továbbítás engedélyezésével,
23. az úszólétesítmények részére kiegészítõ jelzés viselésének engedélyezésével,
24. a hajózási képesítések megszerzésére felkészítõ képzések jóváhagyásával,
25. a hajózási gyakorlati idõ mérséklésének engedélyezésével, továbbá jogszabályban meghatározott gyakorlat,
gyakorlati idõ igazolásával és elfogadásával,
26. a rajnai hajózásban  való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadásával,
27. az úszólétesítményen hajózási szolgálatot teljesítõ személy egészségügyi alkalmassága soron kívüli vizsgálatának
elõírásával,
28. a vízi sportpálya kijelölésével,
29. a radioaktív anyagok szállításának engedélyezésével
kapcsolatos ügyekben.
(3) Hajózási igazgatási feladatkörében az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal ellátja
a) a víziutak nyilvántartásával,
b) a hajóút kijelölésével és kitûzésével  való egyetértéssel, továbbá a víziközlekedés irányítására szolgáló jelek ezzel
összefüggõ elhelyezésének elrendelésével,
c) a víziút-fenntartási terv jóváhagyásával  való egyetértéssel,
d) a hajózási képesítések, valamint úszó létesítmények okmányainak kiállításával és nyilvántartásával,
e) a hajósoknak és tengerészeknek  szóló hirdetmények kiadásával,
f) a jóváhagyott képzések nyilvántartásával,
g) a hajós és tengerész szolgálati könyv kiállításával, vezetésével, hitelesítésével és nyilvántartásával, ellenõrzésével,
h) a tengeri kedvtelési célú kishajók jachtnaplójának és személyzeti jegyzékének kiadásával és hitelesítésével,
i) a tengeri hajózási szolgálatot teljesítõ személy egészségi alkalmasságának orvosi vizsgálatára orvosszakértõ
kijelölésével,
j) elemi csapás vagy egyéb veszély esetén az úszólétesítmények ideiglenes igénybevételével,
k) a Magyar Köztársaság konzuli tisztviselõjének a hajóokmányok érvényességének ideiglenes meghosszabbítására
 való felkérésével,
l) az úszólétesítmények megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító elismert szervezetek elismerését megalapozó
javaslathoz az elismerést kérelmezõ szervezet auditálásával, továbbá az elismerést elnyert szervezet tevékenységének
ellenõrzésével,
m) a veszélyes vagy szennyezõ árukat szállító hajók ellenõrzésével, bejelentkezési, illetve tájékoztatásadási
kötelezettségbõl származó adatok nyilvántartásával,
n) a hajózási képesítések megszerzésére felkészítõ képzések ellenõrzésével,
o) a Belvízi Hajózási Alapprogram mûködtetésével,
p) az úszólétesítmények megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító kijelölt szervezetek kijelölését megalapozó
javaslathoz a kijelölést kérelmezõ szervezet auditálásával, továbbá a kijelölt szervezet tevékenységének
ellenõrzésével,
q) a veszélyes áruk belvízi szállításának ellenõrzésével,
r) a hajózási képesítések nyilvántartásával, ideértve az elektronikus nyilvántartást is
kapcsolatos feladatokat.
(4) A Vkt. 48/B.  §-ának (1) bekezdésében meghatározott folyami információs szolgáltatás mûködtetéséhez,
ellenõrzéséhez kapcsolódó feladatokat az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal végzi.
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(5) A Szolgtv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – 
a hajózási hatóság jár el a következõ tevékenységek tekintetében:
a) a Vkt. 6/A.  §-a szerinti szakértõi tevékenység,
b) a révkalauzi tevékenység, valamint
c) a Vkt.-ben elõírt képesítési követelményekkel összefüggõ képzési és vizsgáztatási tevékenységek.”

9.  § Az R. 7/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7/A.  § (1) A közlekedési sajátos építményfajták építésfelügyeletét ellátó hatóságként a Kormány a (2)–(5) bekezdés
szerinti ügyek vonatkozásában a Hatóságot jelöli ki.
(2) Elsõ fokú építésfelügyeleti hatóságként
a) az országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és a közúti határátkelõhelyek közlekedési építményei,
továbbá a 30 méter szabad nyílást meghaladó hidak, valamint az alagutak tekintetében az Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatal,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó közúti közlekedési építmények vonatkozásában a területileg illetékes megyei
(fõvárosi) közlekedési felügyelõség
jár el.
(3) Elsõ fokú építésfelügyeleti hatóságként a légiközlekedési építmények vonatkozásában – az állami repülések
céljára szolgáló honvédelmi és katonai célú építmények kivételével – a Légügyi Hivatal jár el.
(4) Elsõ fokú építésfelügyeleti hatóságként a vasúti közlekedési építmények vonatkozásában az Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatal jár el.
(5) Elsõ fokú építésfelügyeleti hatóságként a víziközlekedési építmények vonatkozásában az Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatal jár el.
(6) A (2)–(5) bekezdés szerinti ügyek vonatkozásában másodfokú építésfelügyeleti hatóságként a Központ jár el.”

10.  § Az R. 8.  § (1) bekezdése a következõ h)–j) ponttal egészül ki:
[(1) A Hatóság elnöke:]
„h) a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének, utánképzésének és
mindezek vizsgáztatásának tekintetében a képzési vagy vizsgáztatási követelményrendszer figyelembevételével
meghatározza
ha) a tantárgyakat és tantervi óraszámaikat,
hb) a vizsgakövetelményeket, vizsgafeladatokat,
hc) a képzések tanterveit,
hd) az e-learning minõsítésének és tanúsításának módját a Közlekedési Szakértõi Testület szakmai állásfoglalására
figyelemmel,
he) az ügyviteli rendet,
hf) a vizsgák lebonyolításának rendjét és módszereit,
hg) a képzés és a vizsgáztatás tárgyi feltételeinek alkalmazására vonatkozó technológiai és mûszaki követelményeket,
hh) és ellenõrzi, felügyeli a közúti közlekedési szakemberek képzését, továbbképzését és vizsgáztatását, valamint
a közúti jármûvezetõk vizsgáztatását,
hi) az egyes tantárgyak hallgatása, illetve vizsgatárgyak teljesítése alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések,
végzettségek körét,
i) a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének, utánképzésének és
mindezek vizsgáztatásának tekintetében a külön jogszabályban meghatározott képzési vagy vizsgáztatási
követelményrendszer figyelembevételével engedélyezi és tanúsítvánnyal látja el
ia) az alkalmazható tansegédleteket,
ib) az e-learning rendszerû oktatásban alkalmazott rendszereket,
j) mûködteti a Közlekedési Szakértõi Testületet.”

11.  § Az R. 9.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A szakigazgatási szerv számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó
jogviszonyok tekintetében 2011. január 1-jét megelõzõen az NKH területi szerveként mûködõ regionális igazgatóság
jogutódjának az alapító okiratban foglaltak szerint az a korábbi illetékességi területén mûködõ megyei (fõvárosi)
kormányhivatal tekintendõ, amelynek a szakigazgatási szervévé – megyei (fõvárosi) illetékességi területet alapul

30648 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám



véve – e rendelet hatálybalépésével válik. Ahol alapító okirat szerint a regionális igazgatóság korábbi feladatainak
részleges átvevõje az NKH, a feladat- és hatáskörök, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok
tekintetében a közlekedési felügyelõség jogutódjának az NKH tekintendõ.”

12.  § Az R. 10.  § (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet]
„c) a hajók által okozott szennyezésrõl és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetésérõl  szóló, 2005.
szeptember 7-ei 2005/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkének”
[való megfelelést szolgálja.]

13.  § Az R. 3. melléklete e rendelet 1. melléklete, az R. 4. melléklete e rendelet 2. melléklete, az R. 5. melléklete e rendelet
3. melléklete szerint módosul.

14.  § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az R.

a) 3.  §-át megelõzõ alcím,
b) 8.  § (1) bekezdésének d) pontjában az „és az Autóvezetõ szaklap kiadásával összefüggõ feladatokat,” szövegrész,

valamint
c) 2. melléklete.

(3) Az R.
a) 5/B.  § (2) bekezdésében a „Légiközlekedési Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Légügyi Hivatal” szöveg,

a „Központi Hivatal” szövegrész helyébe a „Központ” szöveg,
b) 6/A.  § (2) bekezdésében és 8.  § (4) bekezdésében a „Központi Hivatal” szövegrész helyébe a „Központ” szöveg,
c) 6/A.  § (3) bekezdésében a „Vtv.” szövegrész helyébe a „vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tv.

(a továbbiakban: Vtv.)” szöveg,
d) 8.  § (2) bekezdésében a „Légiközlekedési Igazgatóság vezetõje” szövegrész helyébe a „légügyi elnök-helyettes”

szöveg,
e) 8.  § (3) bekezdésében a „Hatóság területileg illetékes regionális igazgatóságát” szövegrész helyébe a „megyei

(fõvárosi) közlekedési felügyelõséget” szöveg, a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét,
másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központot” szövegrész helyébe a „megyei
kormányhivatal erdészeti igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt” szöveg, 
a „Központi Hivatalát” szövegrész helyébe „Központját” szöveg,

f) 8/A.  § (4) bekezdés a) pontjában, 8/B.  § (2) bekezdés e) pontjában, 8/B.  § (5) bekezdés a) pontjában, 8/B.  §
(6) bekezdés a) pontjában, 8/F.  § (1) bekezdés a) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat regionális intézetét” szövegrész helyébe az „a megyei, fõvárosi kormányhivatal megyei
népegészségügyi szakigazgatási szervét” szöveg,

g) 8/B.  § (2) bekezdés d) pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét” szövegrész helyébe
a „fõvárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát” szöveg,

h) 8/B.  § (2) bekezdés e) pontjában, 8/B.  § (5) bekezdés a) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét” szövegrész helyébe az „a megyei, fõvárosi kormányhivatal
kistérségi népegészségügyi intézetét” szöveg,

i) 8/B.  § (2) bekezdés g) pontjában a „Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságát” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülõtéri Fõigazgatóságát” szöveg,

j) 8/B.  § (2) bekezdés hb) pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szervét, másodfokú eljárásban
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szervét” szövegrész helyébe a „kulturális örökségvédelmi
szakigazgatási szervet, másodfokú eljárásban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt” szöveg,

k) 8/B.  § (2) bekezdésének i) pontjában a „regionális államigazgatási hivatalt” szövegrész helyébe a „fõvárosi és
megyei kormányhivatalt” szöveg,

l) 8/D.  § (1) bekezdés c) pontjában az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mérésügyi és mûszaki
biztonsági hatóságát, másodfokú eljárásban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervét”
szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságát, másodfokú 
eljárásban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt” szöveg,
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m) 8/D.  § (1) bekezdés d) pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szervét, másodfokú eljárásban
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szervét” szövegrész helyébe a „kulturális örökségvédelmi
szakigazgatási szervet, másodfokú eljárásban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt” szöveg,

n) 8/D.  § (1) bekezdés h) pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét, másodfokú eljárásban
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központját” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt” szöveg,

o) 8/D.  § (1) bekezdés g) pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét” szövegrész
helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalt” szöveg

lép
(4) Hatályát veszti a hajózási hatóságok feladat- és hatáskörérõl, valamint illetékességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm.

rendelet 2.  §-a, 3.  § (1)–(2) bekezdése, 4.  § (1)–(2) bekezdése és 5.  §-a.

15.  § (1) Ez a rendelet – a Kkt. 48.  § (3) bekezdés 19. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott végrehajtási
jogszabállyal együtt – megállapítja a 2135/98/EK tanácsi rendelettel módosított, a közúti közlekedésben használt
menetíró készülékekrõl  szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket.

(2) E rendelet a hajók által okozott szennyezésrõl és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetésérõl  szóló, 2005.
szeptember 7-ei 2005/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkének  való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 3. mellékletének módosítása

(1) Az R. 3. mellékletének
a) 3. sorában „A termõföld mennyiségi védelme követelményei, valamint az erdõre gyakorolt hatások vizsgálata

kérdésében” szövegrész helyébe „A termõföld mennyiségi védelme követelményei kérdésében” szöveg,
a „megyei földhivatal, a fõvárosban a fõvárosi földhivatal” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal
földhivatala, a fõvárosban a fõvárosi kormányhivatal földhivatala” szöveg, a „földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter” szövegrész helyébe a „földügyért felelõs miniszter” szöveg,

b) 4. sorában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei
kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szövegrész, a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központja” szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szöveg,

c) 10. sorában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „fõvárosi és
megyei kormányhivatal” szöveg,

d) 10. pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe a „kulturális
örökségvédelmi szakigazgatási szerv”, a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szerve” szövegrész helyébe
a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szöveg

lép.

30650 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám



(2) Az R. 7. sora helyébe az alábbi sor lép
(Bevonás és közremûködés

feltétele)
(Szakkérdés) (Elsõ fokú eljárásban) (Másodfokú eljárásban)

7. Gyorsforgalmi út esetén. Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a) a tevékenység
a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi
követelményeknek,
valamint a tájvédelem
jogszabályban rögzített
követelményeinek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

az illetékes
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

(3) Az R. 3. melléklete az alábbi 11. sorral egészül ki:
(Bevonás és közremûködés

feltétele)
(Szakkérdés) (Elsõ fokú eljárásban) (Másodfokú eljárásban)

11. Minden esetben. A településrendezési
eszközökkel való
megfelelõség vizsgálata.

építésügyi hatóság fõvárosi és megyei
kormányhivatal

2. melléklet a 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 4. mellékletének módosítása

Az R. 4. mellékletének 5. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe
a „fõvárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szövegrész, a „Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Központja” szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész lép.

3. melléklet a 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 5. mellékletének módosítása

Az R. 5. mellékletének
a) az I. táblázat 3. pontjában a „Vám- és Pénzügyõrség területileg illetékes középfokú szerve” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes megyei vám- és pénzügyõri igazgatósága” szöveg, a „Vám- és
Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes
vám- és pénzügyõri regionális fõigazgatósága” szöveg,

b) az I. táblázat 4. pontjában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kistérségi, fõvárosi kerületi
intézete” és az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kistérségi, fõvárosi kerületi intézet” szövegrész
helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének kistérségi (fõvárosi
kerületi) intézete” szöveg,

c) az I. táblázat 6. pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe a „kulturális
örökségvédelmi szakigazgatási szerv” szöveg, a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szerve” szövegrész
helyébe a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szöveg,

d) az I. táblázat 4. pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe
a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám 30651



e) a III. táblázat 2. pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe
a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

f) a III. táblázat 4. pontjában a „Vám- és Pénzügyõrség területileg illetékes középfokú szerve” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes megyei vám- és pénzügyõri igazgatósága” szöveg, a „Vám- és
Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes
vám- és pénzügyõri regionális fõigazgatósága” szöveg,

g) a III. táblázat 5. pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe a „kulturális
örökségvédelmi szakigazgatási szerv” szöveg, a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi hivatala” szövegrész
helyébe a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szöveg,

h) a IV. táblázat 3. pontjában a „Vám- és Pénzügyõrség területileg illetékes középfokú szerve” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes megyei vám- és pénzügyõri igazgatósága” szöveg, a „Vám- és
Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes
vám- és pénzügyõri regionális fõigazgatósága” szöveg lép,

i) a IV. táblázat 4. pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe a „kulturális
örökségvédelmi szakigazgatási szerv” szöveg, a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi hivatala” szövegrész
helyébe a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szöveg

lép.

A Kormány 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról  szóló 2003. évi LII. törvény 
30.  § (1) bekezdés b) pontjában,
az állattenyésztésrõl  szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (2) bekezdésében,
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1) bekezdés a) pontjában,
az állatok védelmérõl és kíméletérõl  szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.  § (3) bekezdés b) pontjában,
a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról  szóló 2004. évi XVIII. törvny 57.  § (3) bekezdésében,
az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról  szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § (2) bekezdésében,
a halászatról és a horgászatról  szóló 1997. évi XLI. törvény 56.  § (4) bekezdésében,
az agrárgazdaság fejlesztésérõl  szóló 1997. évi CXIV. törvény 11.  §-ában,
az agrárpiaci rendtartásról  szóló 2003. évi XVI. törvény 32.  § (3) bekezdésében,
a termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. törvény 90.  § (1) bekezdés i) pontjában,
a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról  szóló 2008. évi LXXIII. törvény 15.  § (1) bekezdésében,
a mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói
magatartás tilalmáról  szóló 2009. évi XCV. törvény 10.  § (3) bekezdésében,
a termõföld védelmérõl  szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66.  § (1) bekezdésében,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53.  §
a) pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § a) pontjában,
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
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1. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogállása

1.  § (1)A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) központi hivatal. Az MgSzH-t
az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(2) Az MgSzH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.

(3) Az MgSzH-t elnök (a továbbiakban: elnök) vezeti.
(4) A miniszter irányítási jogkörében

a) az elnök javaslata alapján kinevezi és felmenti az MgSzH különbözõ szakterületekért felelõs elnökhelyetteseit
(a továbbiakban: elnökhelyettesek),

b) jóváhagyja az MgSzH éves munkatervét,
c) jóváhagyja az MgSzH feladataival összefüggõ elektronikus kapcsolattartás és adatátvitel fejlesztését.

(5) Az MgSzH székhelye Budapest.
(6) Az MgSzH az egész országra kiterjedõ illetékességgel rendelkezik.
(7) Az MgSzH alaptevékenységének veszélyeztetése nélkül és azzal összefüggésben, külön jogszabályban

meghatározottak szerint kutatási, oktatási, fejlesztési, laboratóriumi, vizsgálati, szaktanácsadási, szakértõi, tervezési és
egyéb feladatokat is elláthat, vállalkozási tevékenységet folytathat.

2. Az MgSzH elnöke

2.  § (1) Az elnök
a) javaslatot tesz a miniszternek az elnökhelyettesek kinevezésére, felmentésére, a kinevezés és a felmentés

kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat az elnökhelyettesek felett,
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat az MgSzH osztályvezetõnél magasabb besorolású vezetõi felett,
c) felelõs az MgSzH részére jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben, illetve megállapodásban

meghatározott feladat hatékony ellátásáért, amelyrõl évente beszámol a miniszternek,
d) felelõs az MgSzH feladatellátásának minõségbiztosításáért,
e) elkészíti és jóváhagyásra a miniszter elé terjeszti az MgSzH éves munkatervét,
f) elkészíti és a miniszterhez jóváhagyásra felterjeszti az MgSzH szervezeti és mûködési szabályzatát,
g) javaslatot tesz az MgSzH költségvetésének megállapítására,
h) felelõs az MgSzH költségvetésének betartásáért,
i) mûködteti az MgSzH laboratóriumait, fajtakísérleti és fajtakitermesztõ állomásait,
j) jogszabályban meghatározott keretek között kidolgozza és – a miniszter jóváhagyásával – fejleszti az elektronikus 

kapcsolattartás és adatátvitel technikai rendszerét az MgSzH feladatellátásával összefüggésben.
(2) Az elnök a fõvárosi és megyei kormányhivatal (továbbiakban: megyei kormányhivatal) mezõgazdasági szakigazgatási

szerve tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6.  §
(4) bekezdésében, valamint a 7.  §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény 2.  § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti
hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetõje.

(3) Az elnök a (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a fõvárosi és megyei kormányhivatal mezõgazdasági
szakigazgatási szervének kormánytisztviselõjét jogszabályban meghatározott járványügyi, vagy más kiemelt
jelentõségû okból azonnali intézkedést igénylõ esetben közvetlenül utasíthatja feladat elvégzésére vagy mulasztás
pótlására, továbbá jelentést kérhet.

3. Az MgSzH eljárása

3.  § (1) Az MgSzH közigazgatási hatósági ügyben országos illetékességgel jár el.
(2) Ha az adott ügyre vonatkozó döntés elõkészítésében közremûködõ személlyel összefüggésben a közpénzekbõl

nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.  §-a vagy 9.  §-a szerinti kizárás áll fenn,
a döntés-elõkészítésre annak megkezdése elõtt, vagy – ha a kizárás oka a döntés-elõkészítõ tevékenység megkezdése
után következik be – a döntés-elõkészítés újbóli lefolytatására kizárással nem érintett ügyintézõt kell kijelölni.

(3) A helyszíni eljárásra jogosult kormánytisztviselõ részére az elnök igazolványt állít ki.
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(4) A jogszabályban meghatározott
a) járványügyi, vagy más kiemelt jelentõségû okból azonnali intézkedést igénylõ esetekben az MgSzH

kormánytisztviselõje az országos fõállatorvos kijelölése alapján,
b) növény- és talajvédelmi ügyekben az országos fõállatorvossal egyeztetve az országos növény- és talajvédelmi

fõfelügyelõ
nyilatkozhat, illetve hozhat nyilvánosságra adatokat.

4. Az MgSzH és a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei közötti
irányítási kapcsolatok

4.  § (1) Az MgSzH szakmai irányító tevékenysége keretében a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási
szervei:
a) részt vesznek az MgSzH által szervezett képzéseken (beleértve az elektronikus távoktatást is), valamint az ahhoz

kapcsolódó vizsgákon,
b) az MgSzH szakmai informatikai rendszerein keresztül látják el a hatáskörükbe tartozó feladatokat,
c) végrehajtják az MgSzH által kiadott ellenõrzési és mintavételi terveket,
d) az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyûjtést végeznek, nyilvántartást vezetnek,

valamint jelentést küldenek az MgSzH-nak,
e) részt vesznek a központosított mintaszállítási rendszer mûködtetésében,
f) az MgSzH által kiadott iratmintákat használják a szakmai feladatellátás során,
g) kiállítják az áruk nemzetközi kereskedelméhez szükséges export bizonyítványokat és egyéb okiratokat,
h) a levett minták vizsgálatát az MgSzH által kijelölt laboratóriumokban végeztetik,
i) az MgSzH által végrehajtott belsõ ellenõrzéseken, auditokon, szakterületi ellenõrzéseken tett ajánlások alapján

meghatározott intézkedéseket végrehajtják, közremûködnek nemzetközi szervek által végrehajtott külsõ
auditokon,

j) részt vesznek az MgSzH által szervezett értekezleteken, mûködtetett szakmai munkacsoportokban,
k) ellátják a gyorsriasztási rendszerek üzemeltetésében jelentkezõ feladatokat,
l) közremûködnek a szakmai sajtómegjelenéssel kapcsolatos feladatok ellátásában,
m) részt vesznek a feladatkörüket érintõ átruházott és együttmûködõi – így különösen az Európai Mezõgazdasági

Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások
tekintetében a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban MVH) által átruházott, illetve
együttmûködõként ellátott – feladatok végrehajtásában,

n) az elvégzett feladatairól közvetlenül jelent az MgSzH-nak.
(2) A megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei az MgSzH által kiadott szakmai minõségirányítási

elvek, valamint az MgSzH által kötött megállapodások figyelembevételével látják el feladataikat.
(3) A megyei kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási szervei, valamint azok önálló feladat- és hatáskörrel

rendelkezõ szervezeti egysége szakmai mûködésének biztosítása érdekében az MgSzH szakmai irányítási körébe
tartozó feladat és célfeladat forrásának biztosítására egyedi megállapodást köthet, amelyben rendelkezik
a pénzeszközátadás, a szakmai teljesítés és az elszámolás rendjérõl, illetve a feladatellátáshoz eszközöket biztosíthat.

(4) Az MgSzH az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott egyes támogatások tekintetében az MVH által átruházott, illetve együttmûködõként ellátott feladatok
ellátása érdekében megállapodást köthet a megyei kormányhivatallal, amelyben rendelkezni kell ezeknek
a feladatoknak az ellátásához a pénzeszközátadás, a szakmai teljesítés és az elszámolás rendjérõl.

(5) A megyei kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási szerve által hatósági tevékenysége ellátása során kiszabott
bírság teljes összegét, illetve megállapított igazgatási szolgáltatási díj 20%-ának megfelelõ összeget az MgSzH részére
a szakmai feladatok ellátása érdekében befizeti.

5. Kijelölõ rendelkezések

5.  § Az MgSzH-t – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – a Kormány
a) növénytermesztési hatóságként,
b) talajvédelmi hatóságként,
c) élelmiszerlánc-felügyeleti szervként,
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d) tenyésztési hatóságként,
e) erdészeti hatóságként,
f) vadászati hatóságként,
g) halászati hatóságként,
h) borászati hatóságként,
i) mezõgazdasági igazgatási szervként,
j) pálinkaellenõrzõ hatóságként
jelöli ki.

6.  § (1) A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról  szóló
2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: vetõmagtörvény) 2.  §-ának 9. és 25. pontjában, 7.  §-ának (1) és
(5) bekezdésében, 8.  §-ában, 9.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 10.  §-ának (2) és (3) bekezdésében, 11.  §-ának
(1) bekezdésében, 12.  §-ának (1)–(4) bekezdésében, 14.  §-ának (1) és (3) bekezdésében, 15.  §-ának (2) bekezdésében,
18.  §-ának (3)–(4) bekezdésében, 19.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 20.  §-ának (1) és (3) bekezdésében, 23.  §-a
(1) bekezdésének a)–g) pontjában, h) pontjában a prebázis és bázis kategóriájú szõlõ- és gyümölcs, valamint
a szuperelit és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok, a szuper elit szaporítási fokú vetõmag
és a törzsültetvények vonatkozásában, i) pontjának ia)–if) alpontjában, j)–l) pontjában, 23.  §-ának (3) és
(4) bekezdésében, 24.  §-ának b) pontjában, 26.  §-a (2) bekezdésének a)–d) pontjában, 27.  §-ában, valamint 28.  §-ának
(1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

(2) Az MgSzH a vetõmagtörvény szerinti feladatok ellátása érdekében fajtakísérleti állomásokat, illetve fajtakitermesztõ
állomást mûködtet.

(3) A vetõmagvak és vegetatív szaporítóanyagok géntechnológiai eredetének vizsgálata, hatósági ellenõrzése
tekintetében eljáró hatóságként a Kormány az MgSzH-t jelöli ki.

7.  § (1) Az állattenyésztésrõl  szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: állattenyésztési törvény) 3.  §-ának 19–20., 23. és
26. pontjában, 7.  §-ának (2)–(5) és (7) bekezdésében, 9.  §-ának (1)–(3) bekezdésében, 10.  §-ának (1) és
(3) bekezdésében, 11.  §-ának (1) bekezdésében, 14.  § (1) bekezdésének b) pontjában, 15.  §-a (1) bekezdésének
e) pontjában, 16.  §-ában, 17.  §-ának a)–l) pontjában, 18.  §-ának (2)–(5) és (7)–(8) bekezdésében, 19.  §-a
(2) bekezdésének d) pontjában, 20.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 21.  §-ának (2) és (5) bekezdésében, 22.  §-ának
(2) bekezdésében, 23.  §-ának (1)–(3) bekezdésében, 24.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 26.  §-ának (1) bekezdésében,
27.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 29.  §-ában, 30.  §-ának (4) bekezdésében, 37.  §-ának (2) bekezdésében, 41.  §-ában,
42.  §-ában, 44.  §-ában, 45.  §-ának (1)–(3) bekezdésében, továbbá 46.  §-ában foglaltak tekintetében a Kormány
tenyésztési hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

(2) Az állattenyésztési törvény 16.  §-ának b) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti
szervként az MgSzH-t jelöli ki.

8.  § (1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 5.  §-ának
(6) bekezdésében, 8.  §-ának (2) bekezdésében, 8/B.  §-ának (1) és (3) bekezdésében, 15.  §-ának (5) bekezdésében,
16.  §-ának (2) bekezdésében, 17.  §-ának (5) és (6) bekezdésében, 18.  §-a (1) bekezdésének g) pontjában, 19.  §-ának
(4) bekezdésében, 23.  §-ának (4) bekezdésében, 24.  §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 24.  §-ának (2) bekezdésében,
25.  §-ának (1) és (4)–(5) bekezdésében, 26.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 27.  §-a (1) bekezdésének d) pontjában és
(5) bekezdésében, 30.  §-ának (2) bekezdésében, 32.  §-a (1) bekezdésének a)–c), e)–i) és k)–m) pontjában, 32.  §-a
(2) bekezdésének a)–d) pontjában, 32.  §-ának (4) bekezdésében, 33.  §-ának a), ba)–be) és c)–d) pontjában, 34.  §-a
(1) bekezdésének f)–h) pontjában, i) pontjában állatgyógyászati készítmények nagykereskedelme, valamint
állatgyógyászati készítmények hatóanyagainak kereskedelme vonatkozásában, 34.  §-a (2) bekezdésének h) és
j) pontjában, 34.  §-a (3) bekezdésének c) pontjában, 34.  §-a (4) bekezdésének a)–b) és f)–j) pontjában, 35.  §-a
(3) bekezdésének a)–f) pontjában, 35.  §-a (4) bekezdésének c) pontjában, 35/A.  §-ában, 37.  §-a (1) bekezdésének a),
b) pontjában növények, növényi termékek tudományos kutatási céllal, illetve fajtaszelekciós munkára történõ
behozatala, valamint feltartóztatott szállítmányok behozatala vonatkozásában és c)–d) pontjában, 37.  §-a
(3) bekezdésének a)–e) pontjában, 38.  §-a (1) bekezdésének h)–i), l)–o) és r)–s) pontjában, 38.  §-ának (4) és
(5) bekezdésében, 39.  §-ának (1) és (4) bekezdésében, 40.  §-ának (1)–(3) bekezdésében, 41.  §-ában, 42.  §-a
(1) bekezdésének a)–d) pontjában, 43.  §-ában, 44.  §-ának (1)–(6) bekezdésében, 45.  §-ában, 48.  §-a (1) bekezdésének
b)–g) és l) pontjában, 49.  §-ának (1) bekezdésében, 51.  §-ának (3) bekezdésében, 54.  §-a (1) bekezdésében, 56.  §-ában,
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57.  §-ában, 58.  §-ában, 59.  §-ának (6) bekezdésében, 60.  §-a (1) bekezdésének k) pontjában, 63.  §-a (1) bekezdésének
b)–c) pontjában, 64.  §-ának (3) és (7) bekezdésében, 71.  §-ának (4)–(5) bekezdésében, 72.  §-ában, valamint
a Mellékletének 22. és 39. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként
az MgSzH-t jelöli ki.

(2) Az Éltv. 32.  §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján az MgSzH laboratóriumot mûködtet, illetve kijelöli az Éltv. szerinti
hatósági ellenõrzések során vett minták vizsgálatait végzõ állami laboratóriumokat, és ezek jegyzékét honlapján
közzéteszi.

(3) A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának kerületi állat-egészségügyi 
és élelmiszer-ellenõrzõ hivatala (a továbbiakban: kerületi hivatal) által az Éltv. 32.  §-ának (3) bekezdése alapján
nyilvántartott bejelentett és kivizsgált élelmiszer-mérgezések és -fertõzések adatait az MgSzH rendszeresen értékeli és 
közzéteszi.

(4) Az MgSzH az Éltv. 33.  §-ának c) pontja szerinti eseményeket országos szinten összegzi és elemzi, és amennyiben
az szakmailag indokolt, koordinálja az intézkedéseket.

(5) Az Éltv. 34.  §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján az MgSzH elrendeli a járványveszély esetén szükséges járványügyi
intézkedéseket.

(6) Az Éltv. 37.  § (1) bekezdés c) pontja alapján az MgSzH koordinálja az engedélyköteles termékek hivatalos
vizsgálataiban közremûködõ megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságainak tevékenységét,
ennek keretében elõkészíti az engedélyezési vizsgálatokat, nyilvántartja és ellenõrzi a kísérleteket.

(7) Az Éltv. 38.  §-a (1) bekezdésének q) pontja szerinti nyilvántartást a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezõgazdasági
Gépesítési Intézet vezeti.

(8) Az Éltv. 71.  §-ának (3) bekezdése alapján az elnök az MgSzH, a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatósága, illetve a kerületi hivatal jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertetõ közleményt
ad ki.

(9) Az MgSzH ellátja a Bizottság 2009. július 13-i, a 2005/94/EK tanácsi irányelvnek a baromfitartó egységek és más,
fogságban tartott madarakat tartó egységek madárinfluenza szempontjából történõ jóváhagyása, valamint
az említett egységekben hozott további biológiai biztonsági megelõzõ intézkedések tekintetében történõ
végrehajtásáról  szóló 616/2009/EK rendeletének végrehajtása során a tagállami feladatokat.

(10) Az országos fõállatorvos a külön jogszabályban foglaltak alapján elrendeli
a) az állatjárványügyi intézkedések közül a megfigyelési körzet kialakítását, a vakcinázást, a gyógykezelést,

magán-állatorvosok közcélú igénybevételét,
b) a több megyére kiterjedõ – az Éltv. szerinti – intézkedések végrehajtását,
c) az MgSzH-n belül az országos járványügyi központ felállítását, valamint az országos élelmiszerlánc-esemény

kezelõ központ felállítását, valamint
d) jogszabályban meghatározott járványügyi, vagy más kiemelt jelentõségû okból azonnali intézkedést igénylõ

esetben utasítást adhat
da) a kormánytisztviselõk MgSzH, valamint a megyei kormányhivatalok közötti kirendelésére,
db) az eszközök MgSzH, valamint a megyei kormányhivatalok közötti átcsoportosítására.

(11) A miniszter az Éltv. 28.  §-ának a)–d) pontjában, 29.  §-ában, 42.  §-ának (4) bekezdésében, valamint 71.  §-ának
(1) bekezdésében leírt feladatait az országos fõállatorvos a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja.

(12) Az Éltv. szerinti állami védekezés több megyére kiterjedõ, illetve országos szintû elrendelésére az MgSzH jogosult.

9.  § Az MgSzH ellátja a szakmai szintû hazai és nemzetközi állatvédelmi kapcsolattartói feladatokat, szervezi az állami
állatvédelmi feladatok végrehajtását, szakmailag elõkészíti az állatvédelmi szabályozást, ellátja a jogszabályban
meghatározott egyéb állatvédelmi feladatokat.

10.  § A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról  szóló 1995. évi XCIV. törvény
3.  §-a (1) bekezdés k) pontjában, 15.  §-a (1) bekezdésének a) pontjában és 32.  §-a (2) bekezdésében a Kormány
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH-t jelöli ki.

11.  § A mezõgazdasági élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen
forgalmazói magatartás tilalmáról  szóló 2009. évi XCV. törvény tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási
szervként az MgSzH-t jelöli ki.
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12.  § (1) A bortörvény 20.  §-ának (1) bekezdésében, 21.  §-ának (2) bekezdésében, 23.  §-ának (5), (7) és (10) bekezdésében,
24.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 24/A.  §-ának (1), (2) és (6) bekezdésében, 25.  §-ának (2) és (3) bekezdésében,
28.  §-ában, 29.  §-ában, 30.  §-ának (2) bekezdésében, 32.  §-ának (2) bekezdésében, 40.  §-a (1) bekezdésének
c) pontjában, 40.  §-ának (5) bekezdésében, 41.  §-ának (1) bekezdésében, 44.  §-ának (1)–(3) bekezdésében, 48.  §-ának
(1), (5), (6) és (9) bekezdésében, 51.  §-ának (4) bekezdésében, valamint 51/A.  §-ának (3) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány borászati hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

(2) A bortörvény 3.  §-ának (2), (3) és (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány termõhelyi katasztert vezetõ
szervként az MgSzH-t jelöli ki.

(3) A hegyközségekrõl  szóló 1994. évi CII. törvény 34.  §-ában és 36.  §-ában foglaltak tekintetében a Kormány borászati
hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

(4) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól  szóló 2003. évi CXXVII. törvény 6.  §
(2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

13.  § (1) Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.)
32.  §-ának (5) bekezdésében, 43.  §-a (2) bekezdésének b) pontjában és 103.  §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

(2) Az MgSzH igazgatási feladatai körében
a) koordinálja, irányítja és ellenõrzi a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága erdészeti hatósági feladatai

végrehajtását,
b) koordinálja, irányítja és ellenõrzi a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága erdészeti támogatásokhoz

kapcsolódó feladatai végrehajtását,
c) szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, a megyei kormányhivatalok

erdészeti igazgatóságai és a saját tevékenysége során keletkezett adatokat,
d) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok végrehajtását,
e) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabálytervezeteket,
f) kialakítja és mûködteti az erdészeti hatóság tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszereket,
g) a miniszter felkérése alapján közremûködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában,
h) a jogszabályban foglalt tartalommal üzemelteti, felügyeli és vezeti

ha) az Országos Erdõállomány Adattárat,
hb) az erdõgazdálkodói nyilvántartást,
hc) az erdészeti és jogosult erdészeti szakszemélyzet-nyilvántartást,
hd) az erdei közjóléti létesítmény nyilvántartást,
he) az erdei lovaglásra és jármûközlekedésre kijelölt utak nyilvántartását,
hf) az erdõfelújítási biztosítékok elõírásáról, teljesítésérõl és felszabadításáról  szóló nyilvántartást,

i) ellátja a NATURA 2000 erdõk körzeti erdõtervezésével, felülvizsgálatával kapcsolatos koordinációs és ellenõrzési
feladatokat,

j) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.
(3) Az MgSzH a 13.  § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti ellenõrzés eredményérõl tájékoztatja

a) a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságának vezetõjét,
b) ismételt vagy súlyos szabálytalanság vagy jogsértõ gyakorlat esetén a kormánymegbízottat.

(4) Az MgSzH erdészeti ügyekkel foglalkozó szervezeti egységének vezetõje kizárólag felsõfokú erdészeti végzettséggel
rendelkezõ személy lehet.

(5) Az erdõrõl és erdõ védelmérõl  szóló 1996. évi LIV. törvény szerinti erdõfenntartási járulék beszedésével kapcsolatos
feladatok ellátására – amennyiben a követelés végrehajtása még nem indult meg – a Kormány az MgSzH-t jelöli ki.

(6) Az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 52.  §-a (13) bekezdésének b) pontjában foglaltak tekintetében
a Kormány erdészeti hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

14.  § (1) A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról  szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban:Vtv.)
21.  §-ának (2) bekezdésében, 22.  §-ának (3) és (6) bekezdésében, 24.  §-ának (2)–(3) bekezdésében, 25/A.  §-ának
(2) bekezdésében, 26.  §-ában, 33.  §-ának (2) bekezdésében, 38/A.  §-ának (4) bekezdésében, 74.  §-a (6) bekezdésében,
89/A.  §-a (2) és (3) bekezdésében, valamint a 92.  § (1) bekezdésének a), c) és g–h) pontjában foglaltak tekintetében
a Kormány vadászati hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.
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(2) A Vtv. 82.  §-ában, 89.  §-ában, valamint a 92.  § (1) bekezdésének b) és d)–f) ) pontjában foglaltak tekintetében
a Kormány vadászati hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

15.  § (1) A halászatról és a horgászatról  szóló 1997. évi XLI. törvény 16.  §-ának (3) bekezdésében, 22.  §-ának (2) bekezdésében,
valamint 30/A.  §-ában foglaltak tekintetében a Kormány halászati hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

(2) Az MgSzH ellátja a Tanács 2008. szeptember 29-i, a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat
megelõzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá
a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK
rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló 1005/2008/EK rendelete 16–18. cikkében, valamint 21. cikkében
meghatározott tagállami illetékes hatósági feladatokat.

16.  § Az agrárgazdaság fejlesztésérõl  szóló 1997. évi CXIV. törvény 7.  §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott
agrárgazdasági adatbázist mûködtetõ szervként a Kormány az Agrárgazdasági Kutató Intézetet, valamint az MgSzH-t
jelöli ki.

17.  § Az agrárpiaci rendtartásról  szóló 2003. évi XVI. törvény 29.  § (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
mezõgazdasági igazgatási szervként az MgSzH-t jelöli ki.

18.  § (1) A Kormány a termõföld védelmérõl  szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti mezõgazdasági igazgatási szervként
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt, növénytermesztési hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

(2) A termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. törvény 8/A.  §-a (2) bekezdésének c) pontjában és (3) bekezdésében, 8/B.  §
(2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként az MgSzH-t jelöli ki.

(3) A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról  szóló 1993. évi II. törvény 9/C.  § (10) bekezdése szerinti kifogás a megyei
kormányhivatalok földmûvelésügyi igazgatóságánál, az MgSzH-nak címezve nyújtható be.

19.  § (1) Az MgSzH ellátja a 2004. május 1-je elõtt meghirdetett, nemzeti költségvetési elõirányzat terhére odaítélt
a) a fiatal gazdálkodók támogatási programja,
b) a kedvezõtlen besorolású térségekben gazdálkodó mezõgazdasági termelõk éven túli hitelterheinek

mérséklésérõl  szóló program, valamint
c) a gazdahitel program
szerinti támogatások felhasználásával összefüggõ jogszabályban elõírt egyes feladatokat.

(2) Az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésbõl
nyújtott kiegészítõ támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének
általános feltételeirõl  szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 9.  § (5) bekezdésében, valamint 11.  §-ában a miniszter
hatáskörébe utalt ügyek döntés-elõkészítését az MgSzH végzi.

20.  § (1) A Kormány a vágóállatok vágás utáni minõsítése szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)
szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

(2) A Kormány
a) az állattenyésztési törvényben szabályozott inszeminátor és embrióátültetõ,
b) a Vtv.-ben szabályozott hivatásos vadász tevékenysége, valamint
c) a termõföld védelmérõl  szóló 2007. évi CXXIX. törvény 51/A.  §-a szerinti szakértõi tevékenység tekintetében

a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.
(3) A Kormány a vetõmagtörvényben szabályozott

a) a mintavevõ, valamint
b) a vetõmag forgalomba hozatala
szolgáltatási tevékenységek tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az MgSzH-t
jelöli ki.

(4) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, a Kormány az Éltv. hatálya alá tartozó szolgáltatási
tevékenységek tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.
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6. A fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen és Natura 2000 területen történõ
engedélyezésére és a kötelezõ növényvédelmi technológia – zárlati károsító elterjedésének megelõzése
érdekében, országos jelentõségû védett természeti területen történõ – alkalmazásának elrendelésére
irányuló eljárásban közremûködõ szakhatóságok

21.  § (1) A Kormány a fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen és Natura 2000 területen történõ
engedélyezése iránti másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a kötelezõ növényvédelmi technológia – zárlati károsító elterjedésének megelõzése érdekében, országos
jelentõségû védett természeti területen történõ – alkalmazásának elrendelésére irányuló másodfokú eljárásban,
annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki. A szakhatóság
állásfoglalását – az eljáró hatóság kérésére – haladéktalanul, de legkésõbb egy munkanapon belül adja meg.

7. A talajvédelmi hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

22.  § (1) A Kormány a hígtrágya nitrátérzékeny területen történõ mezõgazdasági felhasználása engedélyezésére irányuló
másodfokú eljárásban – a felszín alatti vizek minõségének védelme kérdésében – az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a szennyvíz és szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználásának engedélyezése és az engedély
meghosszabbítása iránti másodfokú eljárásban, továbbá a nem mezõgazdasági eredetû nem veszélyes hulladék
mezõgazdasági felhasználásának engedélyezési és az engedély meghosszabbítása iránti másodfokú eljárásban,
a) – a talajvédelmi tervnek és a tervezett tevékenységnek a felszín alatti vizek minõsége és az ivóvízbázisok védelme

követelményeinek  való megfelelõsége, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a szennyvíziszap
mezõgazdasági felhasználása során 5 méteren belüli talajvízszint esetén a talajvízszint figyelemmel kísérése
érdekében szükséges-e észlelõkút létesítése, és a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –,
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget, valamint

b) a vizek minõségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények,
tényezõk vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási
szervét

szakhatóságként jelöli ki.
(3) A szennyvíz és szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználásának engedélyezési eljárásában

a) a szakhatósági megkereséshez csatolni kell a talajvédelmi tervet, és
b) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szakhatóságként jár el.

(4) A Kormány – függetlenül a kitermelt ásványi nyersanyag felhasználási módjától – az ásványi nyersanyag kitermeléssel
járó mezõgazdasági célú tereprendezés engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban
a) a bányatelek, a bányatelekkel nem rendelkezõ felhagyott bánya, meddõhányó, célkitermelõ hely, bányászati

tevékenységgel érintett egyéb terület, bányászati vagy gázipari létesítmények biztonsági övezetének, illetve –
az ugyanazon helyrajzi számú földrészletrõl nyíló, egyenként 100 m2-nél nagyobb alapterületû, mesterségesen
földbe vájt üregek együttes alapterületével számolva – a 300 m2-nél nagyobb alapterületû, bányászati
módszerekkel kialakított föld alatti térség, föld alatti tároló térség tereprendezéssel történõ érintettségének
megállapításával,

b) a tereprendezés során kitermelt ásványi nyersanyag felhasználása, értékesítése, hasznosítása feltételeinek és
a fizetendõ bányajáradék mértékének meghatározásával

kapcsolatos szakkérdésben a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(5) Az általános illetékességi szabályoktól eltérõen a megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási

szervének e § szerinti feladatait a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-
Esztergom és Veszprém megyére kiterjedõ illetékességgel látja el.
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8. Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

23.  § (1) A Kormány az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy e miatt leölt állatok tetemeinek égetését vagy
együttégetését végzõ üzem mûködési engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban – a hulladék égetésére
vonatkozó levegõtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási elõírásoknak és határértékeknek  való megfelelés, valamint
a levegõvédelmi ellenõrzések gyakorisága elõírásának szakkérdésében –, az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, illetve fajtaszelekciós munka céljára a külön jogszabályban
meghatározott, tilalmazott, Magyarországon nem honos károsítónak, illetve az egyéb, Magyarországon nem honos,
életképes növényi károsító bármely fejlõdési alakjának, tenyészetének Magyarországra  való behozatala
engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány az állati hulladékok begyûjtési és szállítási tevékenységének engedélyezésére irányuló másodfokú
eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a hulladékgazdálkodási követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(4) A Kormány az állati hulladékgyûjtõ hely, az állati hulladékgyûjtõ-átrakó telep, állati hulladékkezelõ és -feldolgozó
üzem, valamint a biogáz és komposztáló telep mûködésének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
a) – az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a higiénés és egészségvédelmi, a települési

szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint 
a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi elõírások érvényesítésének kérdésében a megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szervét, valamint

b) ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesülésének vizsgálata, valamint
a hulladékgazdálkodási elõírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatának
megítélése kérdésében, illetve barlang védõövezetén belüli engedélyezés esetén, annak elbírálása kérdésében,
hogy a védõövezetben tervezett tevékenység a barlang védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek
a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõséget

szakhatóságként jelöli ki.
(5)A Kormány a kegyeleti állattemetõ mûködésének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban
– az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, az egészségvédelmi, a települési szilárd és
folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai
biztonságra vonatkozó jogszabályi elõírások érvényesítésének kérdésében – a megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szervét szakhatóságként jelöli ki.

9. A vadászati hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

24.  § A Kormány
a) a vadászterület természetvédelmi érdekbõl történõ különleges rendeltetésének megállapítása iránti eljárásban

– természetvédelmi érdek fennállásának kérdése tekintetében –,
b) a Magyarország állatföldrajzi környezetében nem honos állatfaj vadászterületen történõ vadászati célú

telepítésének engedélyezésére irányuló eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint
megfelel-e –,

c) a vadaskert védett természeti területen, barlang védõövezetében történõ létesítése iránti eljárásban – annak
elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –, valamint
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d) a vadaspark védett természeti területen, barlang védõövezetében történõ létesítése iránti eljárásban – annak
elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –,

az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

25.  § (1) A Kormány a védett természeti területen található nemzetközi vagy kiemelt jelentõségû vízi élõhelyeken történõ
vízivadvadászat rendjének szabályozására irányuló másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy
a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak 
szerint megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként
jelöli ki.

(2) A Kormány a vizes területek védõsávjának ólomsörét használatának vonatkozásában  való kijelölésére irányuló
másodfokú eljárásban, ha a vizes terület védett természeti területen található – annak elbírálása kérdésében, hogy
a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak 
szerint megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként
jelöli ki.

(3) A Kormány védett természeti területen
a) a szelektív méregnek a vadgazdálkodási, humán- vagy állat-egészségügyi indokok alapján történõ alkalmazására

irányuló másodfokú engedélyezési eljárásban,
b) a mesterséges vadtenyésztési tevékenység folytatására, vad zárttéri tartására, valamint vad vadászterületre

történõ kiengedésére irányuló másodfokú engedélyezési eljárásban
– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

26.  § (1) A Kormány a jogszabályban meghatározott vadászati idény védett természeti területen történõ meghosszabbítására,
rövidebb idõszakban történõ megállapítására, egy vagy több vadfaj vadászatának a vadászati idényen belüli
megtiltására vagy korlátozására irányuló másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmények a kérelemben foglaltak szerint megfelelõen
érvényesülnek-e – az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként
jelöli ki.

(2) A Kormány a vadászati tilalmi idõben apróvad fajra vonatkozó vadászat védett természeti területen  való
engedélyezésére és elrendelésére irányuló másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a vadászat
engedélyezése a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a megkeresésben
foglaltak szerint megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány a védett természeti területre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyására irányuló másodfokú
eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a vadgazdálkodási üzemterv a természet védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –, az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(4) A Kormány a vadászterület határának megállapítására irányuló másodfokú eljárásban, ha a vadászterület védett
természeti területet osztana meg – annak elbírálása kérdésében, hogy a vadászterület megállapítása a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a megkeresésben foglaltak szerint megfelel-e –,
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(5) A Kormány
a) a vadászati jog kényszerhasznosításának elrendelésére irányuló másodfokú eljárásban, ha a kényszerhasznosított

vadászterület határa védett természeti területet oszt meg,
b) a madarak fészkének és fészkelésének vadászati célra engedélyezett vagy más eszközzel  való zavarására,

megrongálására vagy elpusztítására vonatkozó tilalom alóli felmentés megadására irányuló másodfokú
eljárásban

– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
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10. A halászati hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

27.  § (1) A Kormány
a) a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halászati vízterületen vagy annak egy részén

a halászati tilalmi idõtõl  való eltérésre feljogosító mentesítésre, illetve a mentesítés meghosszabbítására irányuló
másodfokú engedélyezési eljárásban, valamint

b) a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halászati vízterületen vagy annak egy részén
a mesterséges szaporításhoz szükséges tenyészállatok begyûjtése, tudományos kutatás vagy rendkívüli
állománymentés érdekében az egyes halfajok egyedének fogására vonatkozó halászati tilalmi idõ alóli
mentesítésre irányuló másodfokú engedélyezési eljárásban
– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a természeti, országos jelentõségû védett természeti területen vagy Natura 2000 területen a halászati
méretkorlátozás alól meghatározott idõtartamra adott felmentés megadására irányuló másodfokú eljárásban – annak
elbírálása kérdésében, hogy a felmentés a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány a halgazdálkodási terv jóváhagyására, illetve a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosítására, illetve
a halgazdálkodási tervtõl  való eltérésre irányuló másodfokú engedélyezési eljárásban
a) vízilétesítmény esetén – a felszíni víztest állapotának védelme, továbbá a jó állapot, a jó ökológiai állapot és

potenciál elérése érdekében a halászati tevékenységgel járó terhelés hatásainak vizsgálata, a környezeti
célkitûzéseknek  való megfelelés megítélése, valamint a monitoring tevékenység feltételei meglétének vizsgálata, 
továbbá a zsilipek és az engedélyezett és tényleges mederállapot mellett gyakorolható halgazdálkodás
feltételeinek, valamint a szükséges és lehetséges beavatkozások, a vízkormányzás szakszerû biztosításának
vizsgálata szakkérdésében –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget,

b) természeti területen, országos jelentõségû védett természeti területen – annak elbírálása kérdésében, hogy
a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõséget, valamint

c) helyi jelentõségû védett természeti terület esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a helyi
önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett megfelel-e –, a fõvárosi és megyei kormányhivatalt

szakhatóságként jelöli ki.
(4) A Kormány a hal szaporodása, telelése és a halivadék nevelése érdekében kíméleti területté nyilvánított halászati

vízterület kíméleti területi minõségének megszüntetésére irányuló másodfokú eljárásban – annak elbírálása
kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(5) A Kormány a halfaj külföldrõl származó egyede vagy ennek továbbtenyésztésébõl származó utódja telepítésének
engedélyezésére irányuló eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

11. Az erdészeti hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

28.  § (1) A Kormány az ingatlan-nyilvántartásból megismerhetõ, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról és a kulturális
örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl  szóló Korm. rendeletben meghatározott, a régészeti lelõhelyeket, régészeti
védõövezeteket, mûemléki területeket és mûemlékeket tartalmazó, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által vezetett
adatbázisban szereplõ – az MgSzH részére átadott – EOV vetületû vektoros térképfedvényen lehatárolt régészeti
lelõhelyen, mûemlék területén és mûemléki területen
a) az erdészeti magánút, mûtárgy, csatorna, tározó létesítésére, bõvítésére, felújítására, helyreállítására,

korszerûsítésére, megszüntetésére, illetve használatbavételére, fennmaradására irányuló másodfokú eljárásban,
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b) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú eljárásban,
c) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
d) az engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló

másodfokú eljárásban, valamint
e) az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti másodfokú eljárásban
– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány védett természeti területen található erdõ esetén
a) erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítésére, bõvítésére, felújítására,

helyreállítására, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, fennmaradására vagy
a rendeltetésének megváltoztatására irányuló másodfokú eljárásban,

b) az erdészeti szaporítóanyag gyûjtésének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
c) az erdõterv megállapítására és módosítására irányuló másodfokú eljárásban, és ezen belül

ca) a természetes, természetszerû és származék erdõ természetességû, állami tulajdonú erdõben a tarvágás
engedélyezésére,

cb) az erdõnek közjóléti és természetvédelmi célból tisztásként, erdei farakodóként és készletezõ helyként,
erdészeti létesítményhez tartozó területként, 6 méternél szélesebb nyiladékként és tûzpásztaként fátlan
állapotban tartás engedélyezésére irányuló eljárásban,

d) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú eljárásban,
e) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
f) az engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló

másodfokú eljárásban,
g) az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti másodfokú eljárásban,
h) újonnan telepített erdõ, az önerdõsülés, az engedély nélkül vagy az engedélytõl eltérõen telepített, de

fennmaradásra engedélyezett erdõ esetében az üzemmód megállapítására irányuló másodfokú eljárásban,
i) az erdõ üzemmódjának megváltoztatására irányuló, az erdõgazdálkodó kérelmére indult másodfokú eljárásban,
j) az átalakító és szálaló üzemmódban kezelt erdõkre készített átalakítási vagy szálalási terv jóváhagyására irányuló

másodfokú eljárásban,
k) az erdõgazdálkodási tevékenység feltételeinek meghatározására, korlátozására, tiltására irányuló másodfokú

eljárásban, ha
ka) az erdõgazdálkodó gazdálkodása során a 2009. évi XXXVII. törvényben és a törvény végrehajtására kiadott

jogszabályban elõírt szabályokat megszegte, vagy
kb) az erdõ állapotában korábban elõre nem látható esemény következett be, vagy
kc) a védett természeti területen a védelmi célok megváltozását eredményezõ, illetve azokat veszélyeztetõ,

korábban elõre nem látható esemény következett be,
l) az erdõ egészségi állapotának megõrzése, javítása, veszély elhárítása vagy az erdõ felújítása érdekében szükséges

fakitermelés elrendelésére irányuló másodfokú eljárásban,
m) természetes mageredetû erdõfelújításra az erdõtervben elõírt újulattal rendelkezõ erdõrészletekben

véghasználat, szálaló üzemmódban kezelt területeken szálalás március 31. és szeptember 1. közötti idõszakon
kívül történõ elvégzésének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,

n) a vízforrások, vízbázisok, a védett élõ szervezetek élõhelyének, az élettelen természeti vagy tájképi értékek
környezetének védelme érdekében egyes fák vagy facsoportok kitermelésének tiltására irányuló másodfokú
eljárásban,

o) lovaglásra, valamint jármûközlekedésre használható út kijelölésére irányuló másodfokú eljárásban,
p) lovas sportverseny rendezésének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(3) A (2) bekezdés l) pontja szerinti eljárásban a szakhatóság 5 napon, a (2) bekezdés m) pontja szerinti eljárásban 8 napon
belül köteles állásfoglalását megadni.
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(4) A Kormány védett természeti területen lévõ természetes és természetszerû erdõ, valamint a természetes és
természetszerû erdõ, valamint a nem erdõ mûvelési ágú védett területek kétszáz méteres körzetében a fásítás és
a szabad rendelkezésû erdõ telepítése feltételeinek meghatározására, tiltására irányuló másodfokú eljárásban, ha
a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(5) A Kormány védett természeti területnek nem minõsülõ Natura 2000 területeken található erdõ esetén
a) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú eljárásban,
b) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
c) az engedély nélkül, vagy az engedélytõl eltérõen telepített faállomány fennmaradásáról határozó másodfokú

eljárásban, valamint
d) az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti másodfokú eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(6) A Kormány tájképvédelmi rendeltetésû erdõ esetén
a) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú eljárásban,
b) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
c) új erdõ telepítésekor az erdõ elsõdleges és további rendeltetésének megállapítására vonatkozó másodfokú

eljárásban, kivéve, ha a rendeltetés megállapítását a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség 
kezdeményezte, valamint

d) az erdõ elsõdleges és további rendeltetése megváltoztatására vonatkozó másodfokú eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a tájvédelem nemzeti és
közösségi jogi követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –,
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(7) A Kormány partvédelmi és vízvédelmi rendeltetésû erdõ esetén
a) erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítésére, bõvítésére, felújítására,

helyreállítására, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, fennmaradására vagy
a rendeltetésének megváltoztatására irányuló másodfokú eljárásban,

b) az erdõterv megállapítási és módosítási másodfokú eljárásban,
c) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú eljárásban,
d) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
e) új erdõ telepítésekor az erdõ elsõdleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó másodfokú eljárásban,

kivéve, ha a rendeltetés megállapítását a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
kezdeményezte,

f) az erdõ elsõdleges rendeltetése megváltoztatására vonatkozó másodfokú eljárásban, valamint
g) cserjék kivágásának engedélyezése iránti másodfokú eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a partvédelem és a vízvédelem
jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, 
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

29.  § (1) A Kormány honvédelmi rendeltetésû erdõ esetén
a) az erdõterv megállapítási és módosítási másodfokú eljárásban,
b) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú eljárásban,
c) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
d) az engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló

másodfokú eljárásban,
e) új erdõ telepítésekor az erdõ elsõdleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó másodfokú eljárásban,

valamint
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f) az elsõdleges rendeltetés megváltoztatására vonatkozó másodfokú eljárásban,
– annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben
foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e – a honvédelemért felelõs minisztert
szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány az erdõterületen található védett növénytársulásokkal kapcsolatos másodfokú erdészeti hatósági
eljárásban – a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról  szóló
jogszabályban foglalt elõírásoknak  való megfelelés kérdésében – az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány – a növényi, állati vagy fertõzést okozó egyéb szervezetek országos jelentõségû védett természeti
területen található erdõterületen történõ tömeges elszaporodása esetén – az erdõgazdálkodó szükséges védekezés
elvégzésére kötelezése iránti másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy az elvégeztetni kívánt
védekezés a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek megfelel-e –, az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki. A szakhatóság
az állásfoglalását – az eljáró hatóság kérésére – haladéktalanul, de legkésõbb egy munkanapon belül adja meg.

12. Záró rendelkezések

30.  § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti
a) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
b) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

módosításáról  szóló 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 1–8.  §-a és Melléklete,
c) a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról  szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 19.  §-a.

(2) 2011. január 1-jével a megelõzõen mûködött fõvárosi és megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal jogutóda:
a) a Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Baranya Megyei Kormányhivatal,
b) a Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Bács-Kiskun Megyei

Kormányhivatal,
c) a Békés Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Békés Megyei Kormányhivatal,
d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,
e) a Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Csongrád Megyei

Kormányhivatal,
f) a Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Fejér Megyei Kormányhivatal,
g) a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Pest Megyei

Kormányhivatal,
h) a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Gyõr-Moson-Sopron

Megyei Kormányhivatal,
i) a Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Hajdú-Bihar Megyei

Kormányhivatal,
j) a Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Heves Megyei Kormányhivatal,
k) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,
l) a Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatal,
m) a Nógrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Nógrád Megyei Kormányhivatal,
n) a Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Somogy Megyei Kormányhivatal,
o) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal,
p) a Tolna Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Tolna Megyei Kormányhivatal,
q) a Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Vas Megyei Kormányhivatal,
r) a Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Veszprém Megyei

Kormányhivatal,
s) a Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Zala Megyei Kormányhivatal.
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(3) Az (1)–(2) bekezdéstõl eltérõen a számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskör tekintetében az MgSzH
a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal feladatainak részleges átvevõje, az alapító okirat szerint a feladat- és
hatáskörei és a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyokat illetõen a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal
jogutódjának tekintendõ.

(4) A jogszabályváltozás folytán az MgSzH területi szerveitõl a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási
szerveihez kerülõ hatáskörök esetén az e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévõ ügyekben a megyei
kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási szerve, az MgSzH területi szerveitõl az MgSzH-hoz kerülõ hatáskörök
esetén az MgSzH folytatja az eljárást.

(5) 2011. január 31-ig fejezetek közötti elõirányzat átcsoportosítást kell végrehajtani a megyei kormányhivatalok
mezõgazdasági szakigazgatási szerveihez telepített növénytermesztési, tenyésztési, borászati hatósági feladatok
ellátásához kapcsolódó kiadások és bevételek rendezése érdekében az intézményi elõirányzatok között.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról  szóló 2004. évi XVIII. törvény 57.  § (3) bekezdésében,
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1) bekezdés a) pontjában,
az állatok védelmérõl és kíméletérõl  szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.  § (3) bekezdés b) pontjában,
az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról  szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § (2) bekezdésében,
a halászatról és a horgászatról  szóló 1997. évi XLI. törvény 56.  § (4) bekezdésében,
a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról  szóló 2008. évi CI. törvény 15.  § (10) bekezdés
b) pontjában,
a termõföld védelmérõl  szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66.  § (1) bekezdésében,
a termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. törvény 90.  § (1) bekezdés i) pontjában,
a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl  szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1) bekezdés a) és r) pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § a) pontjában, valamint
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek jogállása, szervezete

1.  § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal (továbbiakban: megyei kormányhivatal) mezõgazdasági szakigazgatási
szerveiként – az 1. mellékletben foglaltak szerint –
a) élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság,
b) növény- és talajvédelmi igazgatóság,
c) erdészeti igazgatóság,
d) földmûvelésügyi igazgatóság
(a továbbiakban együtt: mezõgazdasági szakigazgatási szervek) mûködik.

(2) A mezõgazdasági szakigazgatási szervek tekintetében a szakmai irányító szerv vezetõjének jogait a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) elnöke – az MgSzH jogállását szabályozó jogszabályban
meghatározottak szerint – gyakorolja.
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2.  § (1) A mezõgazdasági szakigazgatási szervek illetékességi területe – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
megegyezik azon fõvárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területével, melynek a szakigazgatási szerveként
mûködnek.

(2) A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának, Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóságának, valamint Földmûvelésügyi Igazgatóságának illetékessége a fõváros és Pest megye
területére terjed ki.

(3) A megyei kormányhivatalok erdészeti igazgatóságainak illetékességi területét a 2. melléklet tartalmazza.

3.  § (1) A megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságainak önálló feladat- és
hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egységeiként egyes élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági feladatok ellátására kerületi
állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalok (a továbbiakban: kerületi hivatal) mûködnek.

(2) A kerületi hivatal nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a kerületi hivatal vezetõje vagy kiadmányozási
jogkörrel rendelkezõ ügyintézõje jár el. A kerületi hivatalt hatósági fõállatorvos (kerületi fõállatorvos) vezeti. A kerületi
fõállatorvos felett a munkáltatói jogokat a megyei igazgató fõállatorvos gyakorolja.

(3) A kerületi fõállatorvost és a kerületi hivatal vezetõjét vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ ügyintézõjét a megyei
igazgató fõállatorvos elsõ fokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

(4) A kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalok illetékességi területét a 3. melléklet tartalmazza.

2. A megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek eljárására vonatkozó elõírások

4.  § (1) A mezõgazdasági szakigazgatási szervek által hozott elsõ fokú döntés esetén – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
másodfokon az MgSzH jár el.

(2) Ha kormányrendelet másképp nem rendelkezik, a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságának hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyben elsõ fokon a kerületi hivatal
jár el. A kerületi hivatal által elsõ fokon hozott döntés esetében másodfokon a megyei igazgató fõállatorvos, a megyei
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága által hozott elsõ fokú döntés esetén
másodfokon az MgSzH jár el.

(3) Ha kormányrendelet másképp nem rendelkezik, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság
hatáskörébe tartozó szakhatósági ügyekben elsõ fokú eljárásban a kerületi hivatal, másodfokú eljárásban
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság jár el.

(4) Ha az adott ügyre vonatkozó döntés elõkészítésében közremûködõ személlyel összefüggésben a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6.  §-a vagy 9.  §-a
szerinti kizárás áll fenn, a döntés-elõkészítésre annak megkezdése elõtt, vagy – ha a kizárás oka a döntés-elõkészítõ
tevékenység megkezdése után következik be – a döntés-elõkészítés újbóli lefolytatására kizárással nem érintett
ügyintézõt kell kijelölni.

(5) Ha az adott ügyben a mezõgazdasági szakigazgatási szerv vezetõjének helyettesével összefüggésben a Knyt. 6.  §-a
vagy 9.  §-a szerinti kizárás áll fenn, az MgSzH elnöke a döntés-elõkészítésre és döntéshozatalra annak megkezdése
elõtt, vagy – ha a kizárás oka a döntés-elõkészítõ tevékenység megkezdése után következik be –, a döntés-elõkészítés
újbóli lefolytatására a legközelebbi – az adott mezõgazdasági szakigazgatási szerv vezetõjének helyettesével
összefüggésben – kizárással nem érintett mezõgazdasági szakigazgatási szervet jelöli ki.

5.  § A mezõgazdasági szakigazgatási szerv helyszíni eljárásra jogosult kormánytisztviselõje részére a mezõgazdasági
szakigazgatási szerv vezetõje igazolványt állít ki.

3. Kijelölõ rendelkezések

6.  § (1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 8/A.  §-ának
(3) bekezdésében, 27.  §-ának (4) bekezdésében, 32.  §-a (1) bekezdésének f) pontjában, 32.  §-a (2) bekezdésének
b)–c) pontjában, 34.  §-a (1) bekezdésének b), d), e) pontjában általános engedély esetében, valamint f) és i) pontjában
állatgyógyászati készítmények kiskereskedelme vonatkozásában, 34.  §-a (4) bekezdésének h) pontjában, 35.  §-a
(3) bekezdésének b) és f) pontjában, 36.  §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, 38.  §-a (1) bekezdésének a), d), f),
j)–l), p) és s) pontjában, 53.  §-ának (3) bekezdésében, 72.  §-ában foglaltak tekintetében a Kormány
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élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságát jelöli ki.

(2) Az Éltv. 17.  §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 17.  §-ának (7) bekezdésében, 32.  §-ának (4) bekezdésében, 33.  §-ának
d) pontjában, 37.  §-a (1) bekezdésének b) pontjában növények, növényi termékek tudományos kutatási céllal, illetve
fajtaszelekciós munkára történõ behozatala, valamint feltartóztatott szállítmányok behozatala kivételével, 37.  §-ának
(2) bekezdésében, 37.  §-a (3) bekezdésének a)–b), d), f) és h) pontjában, 38.  §-a (1) bekezdésének h), m)–n) pontjában,
48.  §-a (1) bekezdésének a), c), e) és g)–k) pontjában, 48.  §-ának (3) bekezdésében, 49.  §-ának (1) bekezdésében,
50.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 60.  §-a (1) bekezdésének k) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.

(3) Az Éltv. 23/A.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 26.  §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, 32.  §-a (1) bekezdésének
a)–b) és j) pontjában, 42.  § (1) bekezdés a)–c) pontjában, 64.  §-ának (3) bekezdésében, valamint Mellékletének
39. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.

(4) Az Éltv. 15.  §-ának (4) bekezdésében, 18.  §-a (1) bekezdésének e)–f) és h)–i) pontjában, 18.  §-ának (5) bekezdésében,
34.  §-a (1) bekezdésének a) és c), valamint e) pontjában eseti engedély esetén, 34.  §-a (2) bekezdésének b)–g), i) és
k)–l) pontjában, 34.  §-a (4) bekezdésének c)–e) pontjában, 35.  §-a (4) bekezdésének a) és b) pontjában, 36.  §-a
(1) bekezdésének c) pontjában, 36.  §-ának (2) és (3) bekezdésében, 38.  §-ának (3) bekezdésében, 53.  §-ának
(2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a kerületi hivatalt jelöli ki.

(5) Az Éltv. 18.  §-a (1) bekezdésének g) pontjában, 18.  §-ának (5) bekezdésében, 19.  §-ának (1) és (4) bekezdésében,
23.  §-ának (1), (2), (3) és (4) bekezdésében, 26.  §-a (1) bekezdésének c) és d) pontjában, 27.  §-ának
(2)–(3) bekezdésében, 32.  §-a (1) bekezdésének m) pontjában, 32.  §-a (2) bekezdésének a) pontjában, 33.  §-ának
c) pontjában, 34.  §-a (2) bekezdésének a), h) és j) pontjában, 34.  §-a (3) bekezdésének b) és c) pontjában, 34.  §-a
(4) bekezdésének b) és f)–g) pontjában, 35.  §-a (1) és (2) bekezdésében, (3) bekezdésének a) és c)–e) pontjában,
(4) bekezdésének c) pontjában, 38.  §-a (1) bekezdésének g) pontjában, 39.  §-ának (1) bekezdésében, 51.  §-ának
(3) bekezdésében, 54.  §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 61.  §-ának (1) és (3) bekezdésében, 63.  §-a (1) bekezdésének
c) pontjában, valamint a Mellékletének 22. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti
szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát és a kerületi hivatalt
jelöli ki.

(6) Az Éltv. 8.  §-ának (2) bekezdésében, 16.  §-ának (2) bekezdésében, 24.  §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 24.  §-ának
(2) bekezdésében, 25.  §-ának (1) és (4)–(5) bekezdésében, 26.  §-ának (2) bekezdésében, 27.  §-a (1) bekezdésének
d) pontjában, 30.  §-ának (2) bekezdésében, 32.  §-a (1) bekezdésének e), g)–i), k)–l) pontjában, 33.  § b) pontjában,
38.  §-a (1) bekezdésének b)–c), e) pontjában, 38.  §-ának (4) és (5) bekezdésében, 42.  §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 
43.  §-ában, 44.  §-ának (1)–(6) bekezdésében, 45.  §-ának (1) és (3)–(4) bekezdésében, 56.  §-ában, 57.  §-ának a)–c) és
e)–s) pontjában, 58.  §-ában, 59.  §-ának (6) bekezdésében, 62.  §-ának (3) bekezdésében, 63.  §-a (1) bekezdésének
b) pontjában, 64.  § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi igazgatóságát és
a kerületi hivatalt jelöli ki.

(7) Az Éltv. 32.  §-ának (3) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatósága és a kerületi hivatal élelmiszer-biztonsági feladatkörében nyilvántartja a bejelentett és kivizsgált
élelmiszer-mérgezéseket és -fertõzéseket, azok adatait az MgSzH részére – értékelés és közzététel céljából – megküldi.

(8) Az Éltv. 34.  §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatósága és a kerületi hivatal elrendeli a járványveszély esetén szükséges járványügyi
intézkedéseket. A közcélú igénybevételt a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatósága rendeli el.

(9) Az Éltv. 71.  §-ának (3) bekezdése alapján az MgSzH elnöke a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóságai és a kerületi hivatalok jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertetõ közleményt
ad ki.

(10) Az Éltv. 55.  §-ában meghatározott kártalanításról ötmillió forint összeghatárig a kerületi hivatal, ötmillió forintot
meghaladóan a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága dönt.

(11) A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága ellátja a Bizottság 2009.
július 13-i, a 2005/94/EK tanácsi irányelvnek a baromfitartó egységek és más, fogságban tartott madarakat tartó
egységek madárinfluenza szempontjából történõ jóváhagyása, valamint az említett egységekben hozott további
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biológiai biztonsági megelõzõ intézkedések tekintetében történõ végrehajtásáról  szóló 616/2009/EK rendeletének
végrehajtása során a tagállami feladatokat.

(12) A megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága hivatalos vizsgálóhelyként az MgSzH felkérésére
közremûködik engedélyköteles termékek vizsgálatainak elvégzésében.

7.  § (1) Az állatok védelmérõl és kíméletérõl  szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) alkalmazásában a Kormány
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságát jelöli ki.

(2) Az Ávt. 40.  §-a (6) bekezdésének alkalmazásában a Kormány kereskedelmi hatóságként a kerületi hivatalt jelöli ki.

8.  § (1) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról  szóló 1995. évi XCIV. törvény
4.  §-ának (3) bekezdésében, 32.  §-ának (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti
szervként a magán-állatorvos székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságát jelöli ki.

(2) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról  szóló 1995. évi XCIV. törvény
15.  §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát és a kerületi hivatalt jelöli ki.

9.  § (1) Az állati hulladékokból készített komposztok mezõgazdasági területen történõ felhasználásának hatósági
engedélyezési eljárása tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.

(2) Az Éltv. 17.  § (1) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben foglalt védekezési kötelezettség megszegése esetén
a növényvédelmi bírság kiszabására a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága jogosult.

(3) Az állami védekezés elrendelésére az MgSzH elõ zetes tájékoztatásával a megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága jogosult.

(4) A növények, növényi termékek határforgalmának növény-egészségügyi, növényvédelmi,
forgalmazási-minõségszabványoknak  való megfelelési, és a bizonyos kockázatot jelentõ növényi termékek
élelmiszerbiztonsági ellenõrzését a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága látja el.
A szomszédos ország területén mûködõ magyar növény-egészségügyi határkirendeltség a mûködtetés, illetve
a közszolgálati jogviszony szempontjából a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága helye
szerinti, annak szervezeti egységét képezõ belföldi munkahelynek minõsül.

(5) A közérdekû védekezés elrendelésére külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága
jogosult. Ha belterületi ingatlan esetében a települési (fõvárosban a kerületi) önkormányzat nem tesz eleget
a védekezési kötelezettségének, a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága rendeli el
a közérdekû védekezést.

(6) A települési (fõvárosban kerületi) önkormányzat jegyzõjének a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos
földmûvelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról  szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1.  §-ának g) pontja alapján
elsõ fokon hozott döntése esetében másodfokon a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága
jár el.

(7) A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról  szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2.  §-a (3) bekezdésének
c) pontjában és 19.  §-ának (9) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként
a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.

10.  § Az állattenyésztésrõl  szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: állattenyésztési törvény) 3.  §-ának 19–20. és
26. pontjában, 6.  §-ában, 15.  §-a (1) bekezdésének e) pontjában, 17.  §-ának a)–c), e), j) és l) pontjában, 18.  §-ának (1)–(5)
és (8) bekezdésében, 29.  §-ában, 30.  §-ának (4) bekezdésében, 31.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 32.  §-ának
(2) bekezdésében, 33.  §-ának (2) bekezdésében, 34.  §-ának (2) bekezdésében, 36.  §-ában, 37.  §-ának (2) bekezdésében, 
39.  §-ában, 44.  §-ában, 45.  §-ának (1)–(3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány tenyésztési hatóságként
a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát jelöli ki.
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11.  § (1) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról  szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: bortörvény) 20.  §-ának
(1) bekezdésében, 24/A.  §-ának (6) bekezdésében, 25.  §-ának (3) bekezdésében, 40.  §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 
40.  §-ának (5) bekezdésében, 41.  §-ának (1) bekezdésében, 44.  §-ának (1)–(3) bekezdésében, továbbá 48.  §-ának (2)–(6) 
és (9) bekezdésében, 51.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, valamint 51/A.  §-ának (1) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány borászati hatóságként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságát jelöli ki.

(2) A bortörvény 2.  §-ának 8. pontjában, 8.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 40.  §-ának (1) és (6) bekezdésében, 43.  §-ának
(1) és (2) bekezdésében, 43/A.  §-ának (1) bekezdésében, 43/B.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 43/D.  §-ának
(4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként a megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.

(3) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól  szóló 2003. évi CXXVII. törvény 6.  §
(2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként a megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát jelöli ki.

12.  § (1) Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.)
tekintetében a Kormány – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – erdészeti hatóságként a megyei
kormányhivatal erdészeti igazgatóságát jelöli ki.

(2) Az Evt. 103.  § (2) bekezdésében foglaltak, valamint az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet
nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból törlése tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként a megyei
kormányhivatal erdészeti igazgatóságát jelöli ki.

(3) A megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága erdészeti hatósági jogkörben eljárva rendelkezik
a) az Evt. 107.  §-ában foglalt esetekben az erdõgazdálkodási bírság összegérõl és megfizetésérõl,
b) az Evt. 108.  §-ában foglalt esetekben az erdõvédelmi bírság összegérõl és megfizetésérõl.

(4) A megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága erdészeti igazgatási feladatai körében
a) a jogszabályban elõírt egyeztetési és tájékoztatási feladatok ellátása mellett összeállítja a körzeti erdõterv

rendeletekre vonatkozó javaslatokat,
b) a jogszabályban elõírt egyeztetési és tájékoztatási feladatok ellátása mellett elkészíti a körzeti erdõterveket,
c) ellátja az erdészeti hatóság feladatkörébe tartozó nyilvántartásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat,
d) gondoskodik az erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet esküjének letételérõl, valamint

szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel  való ellátásáról,
e) ellátja az Evt. 43.  §-a (1) bekezdése szerint nyilvánosság biztosítása szempontjából jelentõsnek minõsülõ

erdõgazdálkodási tevékenységek közzétételével és egyeztetésével kapcsolatos feladatokat,
f) közremûködik az MgSzH részére elõírt, honlap útján teljesített tájékoztatási feladatok ellátásában,
g) az erdõt érintõen közremûködik a területfejlesztési, területrendezési tervek készítésében,
h) a jogszabályban foglalt tartalommal vezeti

ha) az Országos Erdõállomány Adattárat,
hb) az erdõgazdálkodói nyilvántartást,
hc)  az erdészeti és jogosult erdészeti szakszemélyzet-nyilvántartást,
hd) az erdei közjóléti létesítmény nyilvántartást,
he) az erdei lovaglásra és jármûközlekedésre kijelölt utak nyilvántartását, valamint

i) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.
(5) Az Evt. 58.  §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként

a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát jelöli ki.
(6) Az Evt. 60.  §-ának (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a megyei kormányhivatal 

földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.
(7) A megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága vezetõje kizárólag felsõfokú erdészeti végzettséggel rendelkezõ

személy lehet.
(8) Az erdõbirtokossági társulatról  szóló 1994. évi XLIX. törvény 6.  §-a (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány

erdészeti hatóságként az erdõterület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságát jelöli ki.
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13.  § (1) A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról  szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.)
6.  §-ának (4) bekezdésében, 12.  §-ának (2) és (4) bekezdésében, 13.  §-ának (3) bekezdésében, 14.  §-ának
(1) bekezdésében, 18.  §-ában, 19.  §-ának (1) és (3) bekezdésében, 20.  §-ának (2)–(4) bekezdésében, 22.  §-ának
(1) bekezdésében, 25.  §-ának (2) bekezdésében, 27.  §-ának (1)–(2) bekezdésében, 27.  §-a (3) bekezdésének b) és
c) pontjában, 27.  §-ának (4) és (7) bekezdésében, 28.  §-ának (6) bekezdésében, 30.  §-ának (2) bekezdésében, 32.  §-ának
(1) bekezdésében, 35.  §-ának (3) bekezdésében, 38.  §-ának (3) bekezdésében, 38/A.  §-ának (1) és (3) bekezdésében,
39.  §-ának (1) és (3) bekezdésében, 45.  §-ának (2) és (3) bekezdésében, 47.  §-ának (1) és (3) bekezdésében, 50.  §-ának
(3) és (4) bekezdésében, 51.  §-ának (1) bekezdésében, 52.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 53.  §-ának (2) bekezdésében,
57.  §-ának (1) bekezdésében, 58.  §-ának (4) bekezdésében, 62.  §-ának (2) bekezdésében, 63.  §-ának (2) bekezdésében,
64.  §-ának (1) bekezdésében, 65.  §-ának (1)–(4) bekezdésében, 67.  §-ának (4) bekezdésében, 69.  §-ának
(2) bekezdésében, 71.  §-a (1) bekezdésének k) pontjában, 71.  §-ának (4) bekezdésében, 73.  §-ának (1)–(3) és
(5) bekezdésében, 74.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 79.  §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 80.  §-ának (2) és
(4) bekezdésében, 82.  §-ában, 83.  §-ának (1) bekezdésében, 83.  §-a (4) bekezdésének a)–b) és e) pontjában, 84.  §-ának
(1) bekezdésében, 86.  §-ának (2) bekezdésében, 89.  §-ában, 91.  §-ában, 92.  §-a (1) bekezdésében, valamint 96.  §-ának
(1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi 
igazgatóságát jelöli ki.

(2) Amennyiben a vadászterület két vagy több megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságának illetékességi
területén található, az az illetékes, amelynek területén a vadászterület nagyobbik hányada található.

(3) A Vtv. 19.  §-ának (1) bekezdésében meghatározott, a vadászterület határának megállapítására irányuló hatósági
eljárásban az ügyintézési határidõ két hónap.

(4) A Vtv. 35.  § (2) bekezdésében és 91.  §-ában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként
a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát jelöli ki.

(5) Az Országos Magyar Vadászkamaráról  szóló 1997. évi XLVI. törvény 20.  § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében
a Kormány vadászati hatóságként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.

14.  § (1) A halászatról és a horgászatról  szóló 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.) 2.  §-a (1) bekezdésének
d) pontjában, 4.  §-ának (3) bekezdésében, 5.  §-ának (3) bekezdésében, 6.  §-ában, 11.  §-ának (4) bekezdésében,
14.  §-ának (1) bekezdésében, 18.  §-ának (1) bekezdésében, 19.  §-ának (1) bekezdésében, 20.  §-ának (2) bekezdésében,
21.  §-ának (2) és (3) bekezdésében, 22.  §-ának (6) bekezdésében, 24.  §-ának (2) és (5) bekezdésében, 25.  §-ának
(3) bekezdésében, 26.  §-ának (1) bekezdésében, 28–30.  §-ában, 32.  §-ának (1)–(2) bekezdésében, 34.  §-ának
(2)–(3) bekezdésében, (4) bekezdésének e) pontjában és (5) bekezdésében, 35.  §-ának (4) bekezdésében, 36.  §-ának
(1) bekezdésében, 38.  §-ának (3) bekezdésében, 39.  §-ának (1) bekezdésében, 42.  §-ának (1) és (5) bekezdésében,
44.  §-ában, 48.  §-ának (1) bekezdésében, 48.  §-a (2) bekezdésének a)–g) és i) pontjában, 49.  §-ának (1) bekezdésében,
valamint 50.  §-ának (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány halászati hatóságként a megyei
kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.

(2) A Hhtv. 19.  § (3) bekezdése szerinti közigazgatási eljárásban az igénylõ lakóhelye szerint illetékes megyei
kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága jár el.

(3) A Hhtv. 37.  §-ának (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a megyei
kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti esetekben a halászati vízterület két vagy több megyei kormányhivatal
földmûvelésügyi igazgatóságának illetékességi területén helyezkedik el, az az illetékes, amely a halászati vízterületté
nyilvánításról  szóló döntést hozta.

(5) Amennyiben a halászati vízterületté nyilvánítás iránti kérelemben megjelölt vízterület két vagy több megyei
kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságának illetékességi területén helyezkedik el, a Hhtv. 6.  §-a szerinti
eljárásra az az illetékes, amelynek területén a vízterület nagyobbik hányada található.

15.  § (1) A hegyközségekrõl  szóló 1994. évi CII. törvény 17/A.  § (2) bekezdésében, 34.  §-ában, 40.  § (5) bekezdésében, 57.  §
(2) bekezdésében és 57.  § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként
a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.

(2) A Kormány a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról  szóló 2008. évi CI. törvény
szerinti agrárkár-megállapító szervként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.

(3) A Nemzeti Földalapról  szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21.  § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
mezõgazdasági igazgatási szervként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.
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16.  § (1) A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról  szóló
2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: vetõmagtörvény) 18.  §-ának (4) bekezdésében, 20.  §-ának (1) bekezdésében,
23.  §-a (1) bekezdésének h) pontjában említett szaporítóanyagok vonatkozásában – a prebázis és bázis kategóriájú
szõlõ- és gyümölcs, valamint a szuperelit és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok, továbbá
a szuper elit szaporítási fokú vetõmag kivételével –, 23.  §-a (1) bekezdésének k)–l) pontjában, 23.  §-ának (3) és
(4) bekezdésében, 26.  §-a (2) bekezdésének c) pontjában, 27.  §-ában, valamint 28.  §-ának (1) és (3) bekezdésében
foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi
igazgatóságát jelöli ki.

(2) A Kormány a vetõmagtörvényben szabályozott a szõlõ-, gyümölcs-, dísznövény-, zöldségpalánta-, erdészeti és fás
szárú energetikai szaporítóanyagok elõállítása és forgalomba hozatala, szolgáltatási tevékenységek tekintetében
a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi
igazgatóságát jelöli ki.

17.  § (1) A Kormány a termõföld védelmérõl  szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti talajvédelmi hatóságként a megyei
kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.

(2) A termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3.  §-ának i) pontjában foglaltak tekintetében
a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként a családi gazdaság központja szerint illetékes megyei kormányhivatal
földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.

(3) A Tft. 8/B.  § (2) bekezdésében, 8/C.  §-ának (1) és (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezõgazdasági
igazgatási szervként a termõföld fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát
jelöli ki.

(4) A Tft. 21.  § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a telep fekvése
szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát jelöli ki.

18.  § (1) A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról  szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 4/A.  § (1) és
(2) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének c) pontjában, 4/B.  § (2) bekezdésében, valamint (5) és (6) bekezdésében,
5/B.  § (1) bekezdésében, 6.  § (2) bekezdésében, 7/A.  § (4) bekezdésében, 9/A.  § (2) bekezdésében, (3) bekezdésének
b) pontjában és (4) bekezdésében, 9/B.  § (1)–(3) bekezdésében, valamint (5)–(6) bekezdésében, 9/C.  § (1) és (3),
valamint (7) bekezdésében, 9/D.  § (1)–(5) bekezdésében, 10.  § (1) és (2) bekezdésében, 11/B.  § (2) bekezdésében,
12/B.  § (1) és (3) bekezdésében, 12/C.  § (1) bekezdésében, valamint 13.  § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében
a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.

(2) Az Fkbt. 9/C.  § (10) bekezdése szerinti kifogás a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságánál,
az MgSzH-nak címezve nyújtható be.

(3) A szövetkezetekrõl  szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésérõl és az átmeneti szabályokról  szóló 1992. évi II. törvény
25/A.  §-a tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi
igazgatóságát jelöli ki.

(4) A földadóról  szóló 1991. évi LXXIX. törvény 7.  § (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezõgazdasági
igazgatási szervként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.

19.  § A személyi jövedelemadóról  szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.  §-ának 70. pontja és 81/A.  §-ában foglaltak tekintetében
a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.

20.  § A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról  szóló 1997. évi CLIX. törvény 17.  §
(1) bekezdésében, 21.  § (1) és (2) bekezdésében, 22.  § (1) és (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
mezõgazdasági igazgatási szervként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.

21.  § (1) Az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény 45.  § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságát, talajvédelmi hatóságként a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.

(2) Az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény 48.  §-ának c) pontjában, és a 74.  §-ának (4) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságát és a kerületi hivatalt jelöli ki.
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(3) A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról  szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 89.  § (4) bekezdés b) pontja
tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságát jelöli ki.

22.  § A területfejlesztésrõl és területrendezésrõl  szóló 1996. évi XXI. törvény 14.  § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak
tekintetében a Kormány mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként a megyei kormányhivatal
földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.

23.  § A megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága – erdészeti támogatások esetében az erdészeti
igazgatósága – ellátja az 1993. január 1-jétõl 2004. május 1-jéig terjedõ idõszakban kihirdetett jogszabályok –
a Mezõgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól  szóló 6/1993 (I. 30.) FM rendelet,
a Mezõgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól  szóló 6/1993. (I. 30.) FM rendelet
módosításáról  szóló 19/1994. (IV. 22.) FM rendelet, a Mezõgazdasági és Erdészeti Alap felhasználásának részletes
szabályairól  szóló 9/1995. (IV. 28.) FM rendelet, a földmûvelésügyi alapoktól átvett feladatok 1996. évi költségvetési
támogatásáról  szóló 44/1995. (XII. 29.) FM rendelet, egyes agrárgazdasági célok 1996. évi költségvetési támogatásáról
 szóló 177/1995. (XII. 29.) Korm. rendelet, az agrárgazdasági célok 1997. évi költségvetési támogatásáról  szóló 3/1997.
(I. 18.) FM rendelet, az agrárgazdasági célok 1997. évi költségvetési támogatási rendjérõl  szóló 220/1996. (XII. 24.)
Korm. rendelet, az agrárgazdasági célok 1998. évi költségvetési támogatásáról  szóló 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet,
az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeirõl  szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet,
az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról  szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet, az agrárgazdasági
célok 2000. évi költségvetési támogatásáról  szóló 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet, a mezõgazdasági termelõk
kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról  szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet,
az agrárgazdasági célok 2001. évi költségvetési támogatásáról  szóló 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet, az agrárgazdasági
célok 2002. évi költségvetési támogatásáról  szóló 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet, az agrártámogatások
igénybevételének általános feltételeirõl  szóló 215/2001. (XI. 17.) Korm. rendelet, az agrárgazdasági és vidékfejlesztési
célok 2003. évi költségvetési támogatásáról  szóló 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet, az agrár- és vidékfejlesztési
támogatások igénybevételének általános feltételeirõl  szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet, a 2004. évi nemzeti
hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl  szóló 25/2004. (III. 3.) FVM
rendelet, az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti
költségvetésbõl nyújtott kiegészítõ támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások
igénybevételének általános feltételeirõl  szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet – tekintetében a nemzeti költségvetési
elõirányzat terhére odaítélt, a mezõgazdasági termelés korszerûsítését szolgáló beruházási támogatások
felhasználásával kapcsolatos feladatokat, a Magyar Államkincstár közremûködésével.

24.  § (1) A Kormány hatáskörrel rendelkezõ hatóságként a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenõrzésére elsõ
fokú eljárásban a kérelmezõ székhelye, természetes személy kérelmezõ esetén lakóhelye szerint illetékes megyei
kormányhivatal – ellenõrzési jogkörrel külön jogszabály szerint rendelkezõ – élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságát, valamint növény- és talajvédelmi igazgatóságát, az agrár-környezetgazdálkodási
minimumkövetelmények ellenõrzésére a kérelmezõ székhelye, természetes személy kérelmezõ esetén lakóhelye
szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a koordinációs tevékenységet a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatósága látja el.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elsõ fokú eljárásban döntéshozatalra a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatósága jogosult.

25.  § (1) A Kormány a nemzeti hatáskörben nyújtott, jogszabályban meghatározott támogatások tekintetében – amennyiben
jogszabály másként nem rendelkezik, és nem az MgSzH, illetve a megyei kormányhivatal mezõgazdasági
szakigazgatási szerve a támogatási döntést hozó szerv –, ellenõrzésre jogosult hatóságként a megyei kormányhivatal
földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.

(2) A Kormány a birtok összevonási célú termõföldvásárlás, illetve a vadgazdálkodási tevékenységek nemzeti
hatáskörben nyújtott támogatása tekintetében mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként a megyei
kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.
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(3) A Kormány
a) a nemzeti hatáskörbe tartozó, illetve
b) pályázat útján igénybe vehetõ,
jogszabályban meghatározott mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatási jogcímek esetén mezõgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szervként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát – a külön
kormányrendeletben foglalt kivételekkel – jelöli ki.

26.  § A kerületi hivatal a falugazdász-hálózat útján:
a) folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodók részére a mezõgazdaságot érintõ kormányzati döntésekrõl, valamint

az egyes agrártámogatási lehetõségekrõl,
b) ellátja egyes, mezõgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó, nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások

igazolását, elszámolását és ellenõrzését,
c) folyamatosan gyûjti és elemzi a területi tapasztalatokat,
d) közremûködik az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végzésében, a termelõi szervezõdések

megalakításában, segíti azok mûködését,
e) ellátja a mezõgazdasági õstermelõk nyilvántartásba vételét, melynek keretében kiadja és nyilvántartja

a mezõgazdasági õstermelõi igazolványokat,
f) folyamatosan figyelemmel kíséri a mezõgazdasági termelõk által igénybe vett, nemzeti hatáskörben nyújtott

agrártámogatások felhasználását,
g) részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok ellátásában,
h) információ adásával, a szükséges nyomtatványok biztosításával segíti az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló

2009. évi CLII. törvény mezõgazdasági idénymunkára, valamint növénytermesztési idénymunkára vonatkozó
rendelkezéseinek mezõgazdasági termelõnek minõsülõ munkáltatók által történõ gyakorlati alkalmazását,

i) ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások vezetésével
összefüggõ feladatokat,

j) ellátja az elemi károk felmérésével kapcsolatos területi feladatokat,
k) közremûködik a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj-jövedékiadó visszatérítéssel kapcsolatos eljárásban,
l) közremûködik a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének helyszíni ellenõrzési és elszámolási

munkáiban,
m) a tagállami állampolgárok termõföld tulajdonszerzésével kapcsolatosan környezettanulmányt készít, amelynek

alapján igazolást ad ki a tagállami állampolgárok mezõgazdasági tevékenységének folytatásáról.

4. A fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen és Natura 2000 területen történõ
engedélyezésére és a kötelezõ növényvédelmi technológia – zárlati károsító elterjedésének megelõzése
érdekében, országos jelentõségû védett természeti területen történõ – alkalmazásának elrendelésére
irányuló eljárásban közremûködõ szakhatóságok

27.  § (1) A Kormány a fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen és Natura 2000 területen történõ
engedélyezése iránti elsõ fokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a kötelezõ növényvédelmi technológia – zárlati károsító elterjedésének megelõzése érdekében, országos
jelentõségû védett természeti területen történõ – alkalmazásának elrendelésére irányuló elsõ fokú eljárásban, annak
elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki. A szakhatóság állásfoglalását – az eljáró hatóság
kérésére – haladéktalanul, de legkésõbb egy munkanapon belül adja meg.

5. A talajvédelmi hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

28.  § (1) A Kormány a hígtrágya nitrátérzékeny területen történõ mezõgazdasági felhasználása engedélyezésére irányuló elsõ
fokú eljárásban – a felszín alatti vizek minõségének védelme kérdésében –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
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(2) A Kormány a szennyvíz és szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználásának engedélyezése és az engedély
meghosszabbítása iránti elsõ fokú eljárásban, továbbá a nem mezõgazdasági eredetû nem veszélyes hulladék
mezõgazdasági felhasználásának engedélyezési és az engedély meghosszabbítása iránti elsõ fokú eljárásban,
a) – a talajvédelmi tervnek és a tervezett tevékenységnek a felszín alatti vizek minõsége és az ivóvízbázisok védelme 

követelményeinek  való megfelelõsége, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a szennyvíziszap
mezõgazdasági felhasználása során 5 méteren belüli talajvízszint esetén a talajvízszint figyelemmel kísérése
érdekében szükséges-e észlelõkút létesítése, és a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –,
a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, valamint

b) – a vizek minõségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló
körülmények, tényezõk vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben –, a megyei, fõvárosi kormányhivatal kistérségi
népegészségügyi intézetét

szakhatóságként jelöli ki.
(3) A szennyvíz és szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználásának engedélyezési eljárásában

a) a szakhatósági megkereséshez csatolni kell a talajvédelmi tervet, és
b) ki kell kérni az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság véleményét.

(4) A Kormány – függetlenül a kitermelt ásványi nyersanyag felhasználási módjától – az ásványi nyersanyag kitermeléssel
járó mezõgazdasági célú tereprendezés engedélyezésére irányuló elsõ fokú eljárásban
a) a bányatelek, a bányatelekkel nem rendelkezõ felhagyott bánya, meddõhányó, célkitermelõ hely, bányászati

tevékenységgel érintett egyéb terület, bányászati vagy gázipari létesítmények biztonsági övezetének, illetve
– az ugyanazon helyrajzi számú földrészletrõl nyíló, egyenként 100 m2-nél nagyobb alapterületû, mesterségesen
földbe vájt üregek együttes alapterületével számolva – a 300 m2-nél nagyobb alapterületû, bányászati
módszerekkel kialakított föld alatti térség, föld alatti tároló térség tereprendezéssel történõ érintettségének
megállapításával,

b) a tereprendezés során kitermelt ásványi nyersanyag felhasználása, értékesítése, hasznosítása feltételeinek és
a fizetendõ bányajáradék mértékének meghatározásával

kapcsolatos szakkérdésben a bányakapitányságot szakhatóságként jelöli ki.

6. Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

29.  § (1) A Kormány az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy e miatt leölt állatok tetemeinek égetését vagy
együttégetését végzõ üzem mûködési engedélyezésére irányuló elsõ fokú eljárásban – a hulladék égetésére
vonatkozó levegõtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási elõírásoknak és határértékeknek  való megfelelés, valamint
a levegõvédelmi ellenõrzések gyakorisága elõírásának szakkérdésében –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, illetve fajtaszelekciós munka céljára a külön jogszabályban
meghatározott, tilalmazott, Magyarországon nem honos károsítónak, illetve az egyéb, Magyarországon nem honos,
életképes növényi károsító bármely fejlõdési alakjának, tenyészetének Magyarországra  való behozatala
engedélyezésére irányuló elsõ fokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként
jelöli ki.

(3) A Kormány az állati hulladékok begyûjtési és szállítási tevékenységének engedélyezésére irányuló elsõ fokú eljárásban
– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a hulladékgazdálkodási követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(4) A Kormány az állati hulladékgyûjtõ hely, az állati hulladékgyûjtõ-átrakó telep, állati hulladékkezelõ és -feldolgozó
üzem, valamint a biogáz és komposztáló telep mûködésének engedélyezésére irányuló elsõ fokú eljárásban,
a) – az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a higiénés és egészségvédelmi, a települési

szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint 
a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi elõírások érvényesítésének kérdésében –, a fõvárosi és megyei
kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetét, valamint
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b) ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesülésének vizsgálata, valamint
a hulladékgazdálkodási elõírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatának
megítélése kérdésében, illetve barlang védõövezetén belüli engedélyezés esetén, annak elbírálása kérdésében,
hogy a védõövezetben tervezett tevékenység a barlang védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek
a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõséget

szakhatóságként jelöli ki.
(5) A Kormány a kegyeleti állattemetõ mûködésének engedélyezésére irányuló elsõ fokú eljárásban – az egészségkárosító 

kockázatok és esetleges hatások felmérésére, az egészségvédelmi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó
jogszabályi elõírások érvényesítésének kérdésében –, a fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi
népegészségügyi intézetét szakhatóságként jelöli ki.

7. A vadászati hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

30.  § (1) A Kormány a védett természeti területen található nemzetközi vagy kiemelt jelentõségû vízi élõhelyeken történõ
vízivad vadászat rendjének szabályozására irányuló elsõ fokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy
a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak 
szerint megfelel-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a vizes területek védõsávjának ólomsörét használatának vonatkozásában  való kijelölésére irányuló elsõ
fokú eljárásban, ha a vizes terület védett természeti területen található, – annak elbírálása kérdésében, hogy
a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak 
szerint megfelel-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány védett természeti területen
a) a szelektív méregnek a vadgazdálkodási, humán- vagy állat-egészségügyi indokok alapján történõ alkalmazására

irányuló elsõ fokú engedélyezési eljárásban,
b) a mesterséges vadtenyésztési tevékenység folytatására, vad zárttéri tartására, valamint vad vadászterületre

történõ kiengedésére irányuló elsõ fokú engedélyezési eljárásban,
– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(4) A Kormány a jogszabályban meghatározott vadászati idény védett természeti területen történõ meghosszabbítására,
rövidebb idõszakban történõ megállapítására, egy vagy több vadfaj vadászatának a vadászati idényen belüli
megtiltására vagy korlátozására irányuló elsõ fokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmények a kérelemben foglaltak szerint megfelelõen
érvényesülnek-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(5) A Kormány a vadászati tilalmi idõben apróvad fajra vonatkozó vadászat védett természeti területen  való
engedélyezésére és elrendelésére irányuló elsõ fokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a vadászat
engedélyezése a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a megkeresésben
foglaltak szerint megfelel-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként
jelöli ki.

(6) A Kormány a védett természeti területre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyására irányuló elsõ fokú
eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a vadgazdálkodási üzemterv a természet védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –, a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(7) A Kormány a vadászterület határának megállapítására irányuló elsõ fokú eljárásban, ha a vadászterület védett
természeti területet osztana meg, – annak elbírálása kérdésében, hogy a vadászterület megállapítása a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a megkeresésben foglaltak szerint megfelel-e –,
a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
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(8) A Kormány
a) a vadászati jog kényszerhasznosításának elrendelésére irányuló elsõ fokú eljárásban, ha a kényszerhasznosított

vadászterület határa védett természeti területet oszt meg,
b) a madarak fészkének és fészkelésének vadászati célra engedélyezett vagy más eszközzel  való zavarására,

megrongálására vagy elpusztítására vonatkozó tilalom alóli felmentés megadására irányuló elsõ fokú eljárásban
– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

8. A halászati hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

31.  § (1) A Kormány
a) a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halászati vízterületen vagy annak egy részén

a halászati tilalmi idõtõl  való eltérésre feljogosító mentesítésre, illetve a mentesítés meghosszabbítására irányuló
elsõ fokú engedélyezési eljárásban, valamint

b) a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halászati vízterületen vagy annak egy részén
a mesterséges szaporításhoz szükséges tenyészállatok begyûjtése, tudományos kutatás vagy rendkívüli
állománymentés érdekében az egyes halfajok egyedének fogására vonatkozó halászati tilalmi idõ alóli
mentesítésre irányuló elsõ fokú engedélyezési eljárásban,
– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a természeti, országos jelentõségû védett természeti területen vagy Natura 2000 területen a halászati
méretkorlátozás alól meghatározott idõtartamra adott felmentés megadására irányuló elsõ fokú eljárásban – annak
elbírálása kérdésében, hogy a felmentés a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány a halgazdálkodási terv jóváhagyására, illetve a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosítására, illetve
a halgazdálkodási tervtõl  való eltérésre irányuló elsõ fokú engedélyezési eljárásban
a) vízi létesítmény esetén – a felszíni víztest állapotának védelme, továbbá a jó állapot, a jó ökológiai állapot

és potenciál elérése érdekében a halászati tevékenységgel járó terhelés hatásainak vizsgálata, a környezeti
célkitûzéseknek  való megfelelés megítélése, valamint a monitoringtevékenység feltételei meglétének vizsgálata,
továbbá a zsilipek és az engedélyezett és tényleges mederállapot mellett gyakorolható halgazdálkodás
feltételeinek, valamint a szükséges és lehetséges beavatkozások, a vízkormányzás szakszerû biztosításának
vizsgálata szakkérdésében –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget,

b) természeti területen, országos jelentõségû védett természeti területen – annak elbírálása kérdésében, hogy
a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint megfelel-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, valamint

c) helyi jelentõségû védett természeti terület esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a helyi
önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint
megfelel-e –, elsõ fokú eljárásban a települési önkormányzat jegyzõjét, a fõvárosban a fõjegyzõt

szakhatóságként jelöli ki.
(4) A Kormány a hal szaporodása, telelése és a halivadék nevelése érdekében kíméleti területté nyilvánított halászati

vízterület kíméleti területi minõségének megszüntetésére irányuló elsõ fokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, 
hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint megfelel-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként
jelöli ki.

9. Az erdészeti hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

32.  § (1) A Kormány az ingatlan-nyilvántartásból megismerhetõ, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról és a kulturális
örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl  szóló Korm. rendeletben meghatározott, a régészeti lelõhelyeket, régészeti
védõövezeteket, mûemléki területeket és mûemlékeket tartalmazó, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által vezetett

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám 30677



adatbázisban szereplõ – az MgSzH részére átadott – EOV vetületû vektoros térképfedvényen lehatárolt régészeti
lelõhelyen, mûemlék területén és mûemléki területen
a) az erdészeti magánút, mûtárgy, csatorna, tározó létesítésére, bõvítésére, helyreállítására, korszerûsítésére,

megszüntetésére, illetve használatbavételére, fennmaradására irányuló elsõ fokú eljárásban,
b) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló elsõ fokú eljárásban,
c) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló elsõ fokú eljárásban,
d) az engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló

elsõ fokú eljárásban, valamint
e) az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti elsõ fokú eljárásban,

– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e –, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervet szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány védett természeti területen található erdõ esetén
a) erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítésére, bõvítésére, felújítására,

helyreállítására, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, fennmaradására vagy
a rendeltetésének megváltoztatására irányuló eljárásban,

b) az erdészeti szaporítóanyag gyûjtésének engedélyezésére irányuló eljárásban,
c) az erdõterv megállapítására és módosítására irányuló eljárásban, és ezen belül

ca) a természetes, természetszerû és származék erdõ természetességû, állami tulajdonú erdõben a tarvágás
engedélyezésére,

cb) az erdõnek közjóléti és természetvédelmi célból tisztásként, erdei farakodóként és készletezõ helyként,
erdészeti létesítményhez tartozó területként, 6 méternél szélesebb nyiladékként és tûzpásztaként fátlan
állapotban tartás engedélyezésére irányuló eljárásban,

d) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
e) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
f) az engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló

eljárásban,
g) az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti eljárásban,
h) újonnan telepített erdõ, az önerdõsülés, az engedély nélkül vagy az engedélytõl eltérõen telepített, de

fennmaradásra engedélyezett erdõ esetében az üzemmód megállapítására irányuló eljárásban,
i) az erdõ üzemmódjának megváltoztatására irányuló, az erdõgazdálkodó kérelmére indult eljárásban,
j) az átalakító és szálaló üzemmódban kezelt erdõkre készített átalakítási vagy szálalási terv jóváhagyására irányuló

eljárásban,
k) az erdõgazdálkodási tevékenység feltételeinek meghatározására, korlátozására, tiltására irányuló eljárásban, ha
ka) az erdõgazdálkodó gazdálkodása során a 2009. évi XXXVII. törvényben és a törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban elõírt szabályokat megszegte, vagy

kb) az erdõ állapotában korábban elõre nem látható esemény következett be, vagy
kc) a védett természeti területen a védelmi célok megváltozását eredményezõ, illetve azokat veszélyeztetõ,

korábban elõre nem látható esemény következett be,
l) az erdõ egészségi állapotának megõrzése, javítása, veszély elhárítása vagy az erdõ felújítása érdekében szükséges

fakitermelés elrendelésére irányuló eljárásban,
m) természetes mageredetû erdõfelújításra az erdõtervben elõírt újulattal rendelkezõ erdõrészletekben

véghasználat, szálaló üzemmódban kezelt területeken szálalás március 31. és szeptember 1. közötti idõszakon
kívül történõ elvégzésének engedélyezésére irányuló eljárásban,

n) a vízforrások, vízbázisok, a védett élõ szervezetek élõhelyének, az élettelen természeti vagy tájképi értékek
környezetének védelme érdekében egyes fák vagy facsoportok kitermelésének tiltására irányuló eljárásban,

o) lovaglásra, valamint jármûközlekedésre használható út kijelölésére irányuló eljárásban,
p) lovas sportverseny rendezésének engedélyezésére irányuló eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e –, elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként
jelöli ki.
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(3) A (2) bekezdés l) pontja szerinti eljárásban a szakhatóság öt napon, a (2) bekezdés m) pontja szerinti eljárásban nyolc
napon belül köteles állásfoglalását megadni.

(4) A Kormány védett természeti területen lévõ természetes és természetszerû erdõ, valamint a természetes és
természetszerû erdõ, valamint a nem erdõ mûvelési ágú védett területek kétszáz méteres körzetében a fásítás és
a szabad rendelkezésû erdõ telepítése feltételeinek meghatározására, tiltására irányuló elsõ fokú eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(5) A Kormány védett természeti területnek nem minõsülõ Natura 2000 területeken található erdõ esetén
a) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
b) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
c) az engedély nélkül, vagy az engedélytõl eltérõen telepített faállomány fennmaradásáról határozó eljárásban,

valamint
d) az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges, – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e –, elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként
jelöli ki.

(6) A Kormány tájképvédelmi rendeltetésû erdõ esetén
a) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
b) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
c) új erdõ telepítésekor az erdõ elsõdleges és további rendeltetésének megállapítására vonatkozó eljárásban,

kivéve, ha a rendeltetés megállapítását a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
kezdeményezte, valamint

d) az erdõ elsõdleges és további rendeltetése megváltoztatására vonatkozó eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges, – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a tájvédelem nemzeti és
közösségi jogi követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, elsõ fokú
eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(7) A Kormány partvédelmi és vízvédelmi rendeltetésû erdõ esetén
a) erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítésére, bõvítésére, felújítására,

helyreállítására, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, fennmaradására vagy
a rendeltetésének megváltoztatására irányuló eljárásban,

b) az erdõterv megállapítási és módosítási eljárásban,
c) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
d) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
e) új erdõ telepítésekor az erdõ elsõdleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó eljárásban, kivéve, ha

a rendeltetés megállapítását a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség kezdeményezte,
f) az erdõ elsõdleges rendeltetése megváltoztatására vonatkozó eljárásban, valamint
g) cserjék kivágásának engedélyezése iránti eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a partvédelem és a vízvédelem
jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, 
elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

33.  § (1) A Kormány honvédelmi rendeltetésû erdõ esetén
a) az erdõterv megállapítási és módosítási eljárásban,
b) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
c) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
d) az engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló

eljárásban,
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e) új erdõ telepítésekor az erdõ elsõdleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó eljárásban, valamint
f) az elsõdleges rendeltetés megváltoztatására vonatkozó eljárásban,

– annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben
foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e –, elsõ fokú eljárásban a Honvédelmi
Minisztérium hatósági feladatokért felelõs hivatala vezetõjét szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány az erdõterületen található védett növénytársulásokkal kapcsolatos elsõ fokú erdészeti hatósági eljárásban
– a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról  szóló jogszabályban foglalt
elõírásoknak  való megfelelés kérdésében –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány – a növényi, állati vagy fertõzést okozó egyéb szervezetek országos jelentõségû védett természeti
területen található erdõterületen történõ tömeges elszaporodása esetén – az erdõgazdálkodó szükséges védekezés
elvégzésére kötelezése iránti elsõ fokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy az elvégeztetni kívánt
védekezés a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek megfelel-e –,
a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki. A szakhatóság
az állásfoglalását – az eljáró hatóság kérésére – haladéktalanul, de legkésõbb egy munkanapon belül adja meg.

10. Záró rendelkezés

34.  § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei

1. Baranya Megyei Kormányhivatal:
1.1. Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Pécs
1.2. Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Pécs
1.3. Baranya Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Pécs
1.4. Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Pécs

2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal:
2.1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Kecskemét
2.2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Kecskemét
2.3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Kecskemét
2.4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Kecskemét

3. Békés Megyei Kormányhivatal:
3.1. Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Békéscsaba
3.2. Békés Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Békéscsaba
3.3. Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Békéscsaba

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal:
4.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Miskolc
4.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Miskolc
4.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Miskolc
4.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága,

Miskolc
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5. Csongrád Megyei Kormányhivatal:
5.1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Hódmezõvásárhely
5.2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Szeged
5.3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Szeged

6. Fejér Megyei Kormányhivatal:
6.1. Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Velence
6.2. Fejér Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Székesfehérvár
6.3. Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Székesfehérvár

7. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal:
7.1. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Gyõr
7.2. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Gyõr
7.3. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Gyõr

8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal:
8.1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Debrecen
8.2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Debrecen
8.3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Debrecen
8.4. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Debrecen

9. Heves Megyei Kormányhivatal:
9.1. Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Eger
9.2. Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Eger
9.3. Heves Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Eger
9.4. Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi igazgatósága, Eger

10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal:
10.1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Szolnok
10.2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Szolnok
10.3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Szolnok

11. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal:
11.1. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Tata
11.2. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Tatabánya
11.3. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága,

Tatabánya

12. Nógrád Megyei Kormányhivatal:
12.1. Nógrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Balassagyarmat
12.2. Nógrád Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Salgótarján
12.3. Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Salgótarján

13. Pest Megyei Kormányhivatal:
13.1. Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Gödöllõ
13.2. Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Budapest
13.3. Pest Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Budapest
13.4. Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Budapest

14. Somogy Megyei Kormányhivatal:
14.1. Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Kaposvár
14.2. Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Kaposvár
14.3. Somogy Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Kaposvár
14.4. Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Kaposvár
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15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal:
15.1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Nyíregyháza
15.2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Nyíregyháza
15.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága,

Nyíregyháza

16. Tolna Megyei Kormányhivatal:
16.1. Tolna Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi Igazgatósága, Szekszárd
16.2. Tolna Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Szekszárd
16.3. Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Szekszárd

17. Vas Megyei Kormányhivatal:
17.1. Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Tanakajd
17.2. Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Szombathely
17.3. Vas Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Szombathely
17.4. Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Szombathely

18. Veszprém Megyei Kormányhivatal:
18.1. Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Csopak
18.2. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Veszprém
18.3. Veszprém Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Veszprém
18.4. Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Veszprém

19. Zala Megyei Kormányhivatal:
19.1. Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Zalaegerszeg
19.2. Zala Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Zalaegerszeg
19.3. Zala Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága, Zalaegerszeg
19.4. Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Zalaegerszeg

2. melléklet a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A megyei kormányhivatalok erdészeti igazgatóságainak illetékességi területe

1. Pest Megyei Erdészeti igazgatóság
Erdõtervezési körzet neve

1. Alsó-Tápió-vidéki
2. Budai-hegyek
3. Budapesti
4. Csévharaszt-Felsõ-Tápió-vidéki
5. Dél-Vértesi
6. Gerecsei
7. Gerecse-Vértesi
8. Gödöllõi
9. Gödöllõi-dombság

10. Mezõföldi
11. Mezõföld-Sárrét
12. Nagykõrösi
13. Pilisi-Visegrádi
14. Pilismaróti
15. Pusztavacsi
16. Súri-Bakonyaljai
17. Szentendrei
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2. Veszprém Megyei Erdészeti igazgatóság
Erdõtervezési körzet neve

1. Bakonyszentlászlói
2. Balatonfüredi
3. Devecseri
4. Farkasgyepüi
5. Kab-hegyi
6. Keszthelyi-hegység
7. Pápai
8. Tapolcai
9. Várpalotai

10. Zirci

3. Vas Megyei Erdészeti igazgatóság
Erdõtervezési körzet neve

1. Alpokaljai
2. Alsó-Kemenesháti
3. Alsó-Õrségi
4. Dél-Hansági
5. Észak-Hanság és Szigetközi
6. Felsõ-Kemenesháti
7. Felsõ-Õrségi
8. Gyöngyös-Pinka-menti
9. Gyõri

10. Kemenesi cser
11. Körmendi
12. Pannonhalmi-Téti
13. Rábaközi-Iváni cser
14. Répce-síki
15. Sárvári-Rábamente
16. Sopron-Fertõmelléki
17. Vendvidéki

4. Zala Megyei Erdészeti igazgatóság
Erdõtervezési körzet neve

1. Surdi
2. Baki
3. Bánokszentgyörgyi
4. Nagykanizsai
5. Keszthelyi
6. Lenti
7. Letenyei
8. Szentgyörgyvölgyi
9. Zalacsányi

10. Zalaegerszegi
11. Zalakomári

5. Somogy Megyei Erdészeti igazgatóság
Erdõtervezési körzet neve

1. Barcsi
2. Igali
3. Iharosi
4. Kaszói
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5. Kelet-Zselic
6. Lábodi
7. Marcali
8. Nagyatádi
9. Nagybajomi

10. Nyugat-Ormánsági
11. Nyugat-Zselic
12. Somogyvári
13. Zamárdi

6. Baranya Megyei Erdészeti igazgatóság
Erdõtervezési körzet neve

1. Bátaszék-Bonyhádi
2. Bédai
3. Dél-Baranyai
4. Gemenci
5. Hetvehelyi
6. Hõgyészi
7. Kárászi
8. Kisvaszari
9. Nagydorogi

10. Pécsi
11. Pécsváradi
12. Pincehelyi
13. Sásdi
14. Sellyei
15. Szigetvári
16. Tamási
17. Vajszlói

7. Bács-Kiskun Megyei Erdészeti igazgatóság
Erdõtervezési körzet neve

1. Alsó-Duna-menti
2. Ásotthalmi
3. Bajai
4. Bugaci
5. Harkakötönyi
6. Kecskeméti
7. Kelebiai
8. Kiskõrösi
9. Kiskunhalasi

10. Kisteleki
11. Körös-Maros közi
12. Körös-vidéki
13. Közép-Duna-menti
14. Marosszög-Csanádi

8. Hajdú-Bihar Megyei Erdészeti igazgatóság
Erdõtervezési körzet neve

1. Baktalórántházai
2. Debrecen-Halápi
3. Guthi
4. Hajdúhát-Bihari
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5. Közép-Tiszai
6. Nyírbátori
7. Nyíregyházi
8. Rétköz-Beregi
9. Szatmár-Nagyecsedi

10. Szolnok-Jászsági

9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Erdészeti igazgatóság
Erdõtervezési körzet neve

1. Alsó-Hegyközi
2. Bánhorváti
3. Bodrogközi
4. Csereháti
5. Dél-Borsodi
6. Dél-Bükki
7. Erdõbényei
8. Erdõhorváti
9. Felsõ-Hegyközi

10. Fónyi
11. Gömöri
12. Gönci
13. Hernádvölgyi
14. Jósvafõi
15. Lillafüredi
16. Parasznyai
17. Sárospataki
18. Szendrõi
19. Szerencsi
20. Tornai

10. Heves Megyei Erdészeti igazgatóság
Erdõtervezési körzet neve

1. Berceli
2. Diósjenõ-Királyréti
3. Egri
4. Felsõtárkányi
5. Gyöngyössolymosi
6. Hatvan-Hevesi
7. Kelet-Cserháti
8. Kemencei
9. Kiskörei

10. Nagybátonyi
11. Nagymarosi
12. Nyugat-Borsodi
13. Parádi
14. Pétervásárai
15. Romhányi
16. Salgótarjáni
17. Szécsényi
18. Szilvásváradi
19. Tarnaleleszi
20. Váci
21. Verpeléti
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3. melléklet a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalok illetékességi területe

I. 1. A kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalok illetékessége az e melléklet II. részében meghatározott
települési önkormányzatok közigazgatási területére, illetve az azonos számmal jelölt fõvárosi kerületi
önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.

2. 2011.  január 1-je után új községgé nyilvánított településrész annak a kerületi állategészségügyi és élelmiszer-
ellenõrzõ hivatalnak az illetékességi területéhez tartozik, amelyhez önállóvá válása elõtt tartozott.

II. 1. BARANYA MEGYE
1.1. Komlói Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Komló)

Komló
Mánfa
Bodolyabér
Magyarszék
Liget
Barátúr
Magyarhertelend
Mecsekpölöske
Mindszentgodisa
Bakóca
Kisbeszterce
Kishajmás
Sásd
Mezõd
Palé
Vázsnok
Baranyajenõ
Oroszló
Varga
Felsõegerszeg
Tormás
Szágy
Baranyaszentgyörgy
Gödre
Vásárosdombó
Gerényes
Ág
Kisvaszar
Tékes
Tarrós
Magyaregregy
Kárász
Vékény
Szalatnak
Köblény
Szászvár
Máza
Tófû
Hegyhátmaróc
Bikal
Alsómocsolád
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Mágocs
Mekényes
Nagyhajmás
Pécsvárad
Martonfa
Nagypall
Lovászhetény
Apátvarasd
Zengõvárkony
Erdõsmecske
Hidas
Mecseknádasd
Óbánya
Ófalu
Egyházaskozár
Szárász

1.2. Mohácsi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Mohács)
Belvárdgyula
Olasz
Hásságy
Szederkény
Monyoród
Máriakéménd
Kátoly
Szellõ
Erzsébet
Kékesd
Geresdlak
Maráza
Fazekasboda
Bóly
Pócsa
Töttös
Borjád
Kisbudmér
Nagybudmér
Babarc
Szajk
Versend
Liptód
Majs
Nagynyárád
Udvar
Lippó
Bezedek
Ivándárda
Sárok
Sátorhely
Mohács
Lánycsók
Kisnyárád
Kölked
Homorúd
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Újmohács
Himesháza
Székelyszabar
Erdõsmárok
Szûr
Somberek
Palotabozsok
Görcsönydoboka
Véménd
Szebény
Feked
Bár
Dunaszekcsõ

1.3. Pécsi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Pécs)
Hosszúhetény
Pécs
Cserkút
Bakonya
Pogány
Kõvágószõlõs
Kõvágótõttõs
Kökény
Gyód
Keszü
Pellérd
Görcsöny
Szõke
Regenye
Ócsárd
Berkesd
Ellend
Pereked
Szilágy
Bogád
Nagykozár
Romonya
Kozármisleny
Pécsudvard
Szemely
Lothárd
Birján
Magyarsarlós
Egerág
Aranyosgadány
Orfû
Kovácsszénája
Abaliget
Husztót

1.4. Siklósi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Siklós)
Siklós
Nagytótfalu
Kisharsány
Alsószentmárton
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Matty
Gordisa
Vokány
Kistótfalu
Drávaszabolcs
Drávapalkonya
Drávacsehi
Harkány
Kémes
Szaporca
Tésenfa
Drávapiski
Cún
Adorjás
Kórós
Kisszentmárton
Sámod
Hirics
Baranyahídvég
Szalánta
Túrony
Bosta
Szilvás
Garé
Szava
Babarcszõlõs
Csarnóta
Bisse
Vejti
Ipacsfa
Kovácshida
Drávacsepely
Drávaszerdahely
Diósviszló
Márfa
Rádfalva
Sellye
Drávasztára
Marócsa
Kákics
Drávaiványi
Sósvertike
Okorág
Zaláta
Piskó
Luzsok
Kemse
Csányoszró
Besence
Nagycsány
Magyarmecske
Magyartelek
Gilvánfa
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Kisasszonyfa
Bogádmindszent
Páprád
Hegyszentmárton
Ózdfalu
Vajszló
Baksa
Kisdér
Téseny
Tengeri
Magyarbóly
Lapáncsa
Illocska
Kislippó
Beremend
Kásád
Egyházasharaszti
Kistapolca
Old
Siklósnagyfalu
Villány
Márok
Nagyharsány
Kisjakabfalva
Villánykövesd
Palkonya
Ivánbattyán
Egerág
Szõkéd
Áta
Kisherend
Siklósbodony
Újpetre
Kiskassa
Peterd
Pécsdevecser

1.5. Szigetvári Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Szigetvár)
Szentlõrinc
Kacsóta
Csonkamindszent
Dinnyeberki
Helesfa
Cserdi
Bükkösd
Drávafok
Markóc
Drávakeresztúr
Felsõszentmárton
Bogdása
Gyöngyösmellék
Bürüs
Endrõc
Várad
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Kétújfalu
Szörény
Zádor
Teklafalu
Merenye
Kisdobsza
Nagydobsza
Tótszentgyörgy
Molvány
Pettend
Kistamási
Nemeske
Szentdénes
Nagyváty
Rózsafa
Bánfa
Katádfa
Nagypeterd
Nyugotszenterzsébet
Dencsháza
Szentegát
Botykapeterd
Hetvehely
Okorvölgy
Szentkatalin
Királyegyháza
Sumony
Gyöngyfa
Szabadszentkirály
Gerde
Velény
Pécsbagota
Bicsérd
Zók
Boda
Mozsgó
Csertõ
Szulimán
Almáskeresztúr
Somogyhárságy
Kishárságy
Magyarlukafa
Szentlászló
Boldogasszonyfa
Antalszállás
Almamellék
Csebény
Ibafa
Horváthertelend
Basal
Patapoklosi
Somogyapáti
Somogyhatvan
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Somogyviszló
Vásárosbéc
Hobol
Szigetvár

2. BÁCS-KISKUN MEGYE
2.1. Kecskeméti Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Kecskemét)

Ágasegyháza
Ballószög
Felsõlajos
Fülöpháza
Helvécia
Hetényegyháza
Izsák
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunadacs
Kunbaracs
Kunpeszér
Ladánybene
Lajosmizse
Nyárlõrinc
Orgovány
Szentkirály
Tiszakécske
Városföld

2.2. Baja Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Baja)
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Baja
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Dusnok
Érsekcsanád
Fajsz
Felsõszentiván
Gara
Hercegszántó
Katymár
Madaras
Mátételke
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Sükösd
Szeremle
Tataháza
Vaskút
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2.3. Kalocsa Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Kalocsa)
Akasztó
Apostag
Bátya
Császártöltés
Csengõd
Drágszél
Dunaegyháza
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dunavecse
Érsekhalma
Foktõ
Fülöpszállás
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Kaskantyú
Kiskõrös
Kunszentmiklós
Miske
Ordas
Öregcsertõ
Páhi
Solt
Soltszentimre
Szabadszállás
Szakmár
Szalkszentmárton
Tabdi
Tass
Újsolt
Újtelek
Uszód

2.4. Kiskunfélegyháza Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Kiskunfélegyháza)
Bugac
Bugacpusztaháza
Csólyospálos
Fülöpjakab
Gátér
Jászszentlászló
Kiskunfélegyháza
Kiskunmajsa
Kömpöc
Kunszállás
Lakitelek
Móricgát
Pálmonostora
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Petõfiszállás
Szank
Tiszaalpár
Tiszaug

2.5. Kiskunhalas Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Kiskunhalas)
Bácsalmás
Bácsszõlõs
Balotaszállás
Bócsa
Borota
Csikéria
Harkakötöny
Imrehegy
Jánoshalma
Kecel
Kelebia
Kéleshalom
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunbaja
Kunfehértó
Mélykút
Pirtó
Rém
Soltvadkert
Tázlár
Tompa
Zsana

3. BÉKÉS MEGYE
3.1. Békéscsabai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Békéscsaba)

Békés
Békéscsaba
Bélmegyer
Csárdaszállás
Kamut
Kétsoprony
Köröstarcsa
Körösújfalu
Mezõberény
Okány
Telekgerendás
Vésztõ
Murony
Tarhos

3.2. Gyulai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Gyula)
Biharugra
Doboz
Elek
Geszt
Gyula
Kétegyháza
Körösnagyharsány
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Kötegyán
Méhkerék
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Szabadkígyós
Újkígyós
Zsadány
Mezõgyán
Újszalonta

3.3. Mezõkovácsházi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Mezõkovácsháza)
Almáskamarás
Battonya
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Mezõhegyes
Mezõkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Végegyháza
Magyarbánhegyes
Medgyesegyháza
Dombegyháza
Lõkösháza

3.4. Orosházi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Orosháza)
Békéssámson
Csabaszabadi
Csanádapáca
Csorvás
Gádoros
Gerendás
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós

3.5. Dévaványai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Dévaványa)
Békésszentandrás
Bucsa
Csabacsûd
Dévaványa
Ecsegfalva
Füzesgyarmat
Gyomaendrõd
Hunya
Kardos
Kertészsziget
Kondoros
Körösladány
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Örménykút
Szarvas
Szeghalom

4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
4.1. Miskolci Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Miskolc)

Tiszalúc
Taktaharkány
Szerencs Ond-i városrész
Taktaszada
Monok
Rátka
Mád
Tállya
Golop
Bõcs
Berzék
Sajólád
Sajópetri
Hernádnémeti
Köröm
Sajóhídvég
Felsõzsolca
Arnót
Onga
Gesztely
Hernádkak
Szerencs
Mezõzombor
Legyesbénye
Bekecs
Tiszaújváros
Sajószöged
Sajóörös
Nagycsécs
Tiszapalkonya
Girincs
Kesznyéten
Kiscsécs
Mályi
Nyékládháza
Ónod
Kistokaj
Muhi
Bükkaranyos
Miskolc
Harsány
Kisgyõr
Bükkszentkereszt
Répáshuta
Emõd
Megyaszó
Újcsanálos
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Sóstófalva
Alsódobsza
Hejõpapi
Hejõbába
Nemesbikk
Szakáld
Hejõkeresztúr
Hejõszalonta
Alsózsolca

4.2. Mezõkövesdi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Mezõkövesd)
Mezõkövesd
Mezõcsát
Ároktõ
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövõ
Gelej
Hejõkürt
Igrici
Kács
Mezõkeresztes
Mezõnagymihály
Mezõnyárád
Négyes
Oszlár
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszatarján
Tiszavalk
Vatta

4.3. Encsi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Encs)
Abaújalpár
Abaújdevecser
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszántó
Abaújszolnok
Abaújvár
Alsógagy
Alsóvadász
Arka
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Aszaló
Baktakék
Baskó
Beret
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fáj
Fancsal
Felsõgagy
Felsõdobsza
Felsõvadász
Fony
Forró
Fulókércs
Fügöd
Gadna
Gagybátor
Gagyvendégi
Gagyapáti
Garadna
Gibárt
Gönc
Göncruszka
Halmaj
Hejce
Hernádbüd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hidasnémeti
Homrogd
Ináncs
Kány
Kázsmárk
Kéked
Keresztéte
Krasznokvajda
Kiskinizs
Korlát
Kupa
Léh
Litka
Méra
Mogyoróska
Monaj
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Nagykinizs
Novajidrány
Nyésta
Pamlény
Pányok
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Rásonysápberencs
Regéc
Selyeb
Sima
Szalaszend
Szászfa
Szemere
Szentistvánbaksa
Szikszó
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta

4.4. Sárospataki Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Sárospatak)
Alsóberecki
Alsóregmec
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Bózsva
Cigánd
Csobaj
Dámóc
Erdõbénye
Erdõhorváti
Felsõberecki
Felsõregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Hollóháza
Karcsa
Károlyfalva (Sátoraljaújhely)
Karos
Kenézlõ
Kisbózsva
Kishuta
Kisrozvágy
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Komlóska
Kovácsvágás
Középhuta
Lácacséke
Makkoshotyka
Mikóháza
Nagyhuta
Nagyrozvágy
Nyíri
Óhuta (Háromhuta)
Olaszliszka
Pácin
Pálháza
Prügy
Pusztafalu
Révleányvár
Ricse
Rudabányácska (Sátoraljaújhely)
Sárazsadány
Sárospatak
Sárospatak (Dorkó)
Sátoraljaújhely
Semjén
Szegi
Szegilong
Széphalom (Sátoraljaújhely)
Taktabáj
Taktakenéz
Tarcal
Tiszacsermely
Tiszakarád
Tiszaladány
Tiszatardos
Tokaj
Tolcsva
Újhuta (Háromhuta)
Vágáshuta
Vajdácska
Vámosújfalu
Vilyvitány
Viss
Zalkod
Zemplénagárd

4.5. Edelényi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Edelény)
Abod
Aggtelek
Alacska
Alsószuha
Alsótelekes
Arló
Balajt
Bánhorváti
Bánréve
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Becskeháza
Berente
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Borsodszirák
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Damak
Debréte
Dédestapolcsány
Dobódél
Domaháza
Dövény
Dubicsány
Edelény
Égerszög
Farkaslyuk
Felsõkelecsény
Felsõnyárád
Felsõtelekes
Galvács
Gömörszõlõs
Hangács
Hangony
Hegymeg
Hét
Hidvégardó
Imola
Irota
Izsófalva
Jákfalva
Járdánháza
Jósvafõ
Kánó
Kazincbarcika
Kelemér
Királd
Kissikátor
Komjáti
Kondó
Kurityán
Ládbesenyõ
Lak
Lénárddaróc
Mályinka
Martonyi
Meszes
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Múcsony
Nagybarca
Nekézseny
Nyomár
Ormosbánya
Ózd
Parasznya
Perkupa
Putnok
Radostyán
Ragály
Rakaca
Rakacaszend
Rudabánya
Rudolftelep
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókápolna
Sajókaza
Sajókeresztúr
Sajólászlófalva
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópálfala
Sajópüspöki
Sajósenye
Sajószentpéter
Sajóvámos
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Szakácsi
Szalonna
Szendrõ
Szendrõlád
Szin
Szinpetri
Szirmabesenyõ
Szögliget
Szõlõsardó
Szuhafõ
Szuhakálló
Szuhogy
Tardona
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
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Trizs
Uppony
Vadna
Varbó
Varbóc
Viszló
Zádorfalva
Ziliz
Zubogy

5. CSONGRÁD MEGYE
5.1. Szegedi I. számú Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Szeged)

Algyõ
Deszk
Domaszék
Kübekháza
Mórahalom
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
Zákányszék

5.2. Szegedi II. számú Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Szeged)
Ásotthalom
Baks
Balástya
Bordány
Csengele
Dóc
Forráskút
Kistelek
Ópusztaszer
Öttömös
Pusztamérges
Pusztaszer
Röszke
Ruzsa
Sándorfalva
Szatymaz
Üllés
Zsombó

5.3. Makói Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Makó)
Apátfalva
Ambrózfalva
Csanádpalota
Csanádalberti
Ferencszállás
Földeák
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Királyhegyes
Maroslele
Makó
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Magyarcsanád
Nagylak
Nagyér
Óföldeák
Pitvaros

5.4. Hódmezõvásárhelyi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Hódmezõvásárhely)
Hódmezõvásárhely
Mártély
Székkutas

5.5. Szentesi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Szentes)
Szentes
Nagytõke
Magyartés
Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Mindszent
Szegvár

5.6. Csongrádi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Csongrád)
Csongrád
Csongrád-Bokros
Csanytelek
Felgyõ
Tömörkény

6. FEJÉR MEGYE
6.1. Bicskei Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Bicske)

Bicske
Vértesacsa
Szár
Gánt
Csákvár
Bodmér
Vérteskozma
Mány
Csabdi
Etyek
Felcsút
Alcsútdoboz
Tabajd
Vál
Újbarok
Vértesboglár
Vértesacsa
Tordas
Gyúró
Martonvásár
Kajászó
Baracska
Óbarok-Nagyegyháza
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6.2. Dunaújvárosi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Dunaújváros)
Dunaújváros
Adony
Daruszentmiklós
Kulcs
Rácalmás
Nagykarácsony
Elõszállás
Mezõfalva
Pusztaszabolcs
Besnyõ
Beloiannisz
Iváncsa
Perkáta
Nagyvenyim
Baracs
Kisapostag
Ercsi
Ráckeresztúr

6.3. Enyingi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Enying)
Enying
Lajoskomárom
Mezõkomárom
Szabadhídvég
Dég
Mezõszilas
Igar
Lepsény
Mezõszentgyörgy
Kisláng
Mátyásdomb

6.4. Móri Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Mór)
Mór
Pusztavám
Nagyveleg
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csókakõ
Csákberény
Söréd
Isztimér
Fehérvárcsurgó
Magyaralmás
Bakonykúti
Kincsesbánya

6.5. Sárbogárdi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Sárbogárd)
Sárbogárd
Alap
Alsószentiván
Sáregres
Cece
Vajta
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Káloz
Sárosd
Szabadegyháza
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Nagylók
Hantos

6.6. Székesfehérvári Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Székesfehérvár)
Székesfehérvár
Soponya
Csõsz
Aba
Pákozd
Zámoly
Polgárdi
Jenõ
Füle
Nádasdladány
Sárkeszi
Kõszárhegy
Moha
Sárkeresztes
Csór
Iszkaszentgyörgy
Szabadbattyán
Sárszentmihály
Tác
Úrhida
Pátka
Seregélyes
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Sukoró
Nadap
Velence
Kápolnásnyék
Zichyújfalu
Pázmánd
Lovasberény
Vereb

7. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE
7.1. Gyõri Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Gyõr)

Abda
Árpás
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Bõny
Börcs
Csikvánd
Dunaszeg
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Dunaszentpál
Enese
Écs
Felpéc
Fenyõfõ
Gönyû
Gyarmat
Gyömöre
Gyõr
Gyõrasszonyfa
Gyõrladamér
Gyõrság
Gyõrszemere
Gyõrújbarát
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Mezõörs
Mórichida
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Ravazd
Rábapatona
Rábaszentmiklós
Rétalap
Románd
Sikátor
Sokorópátka
Szerecseny
Tarjánpuszta
Táp
Tápszentmiklós
Tényõ
Tét
Töltéstava
Vámosszabadi
Veszprémvarsány
Vének

7.2. Csornai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Csorna)
Acsalag
Agyagosszergény
Babót
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Bágyogszovát
Barbacs
Beled
Bezi
Bodonhely
Bogyoszló
Bõsárkány
Cakóháza
Cirák
Csorna
Dénesfa
Dör
Edve
Egyed
Farád
Fehértó
Gyóró
Gyõrsövényház
Himód
Hövej
Jobaháza
Kapuvár
Kisbabót
Kisfalud
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Mérges
Mihályi
Osli
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábakecöl
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábaszentmihály
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szárföld
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vadosfa
Vág
Vásárosfalu
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Veszkény
Vitnyéd
Zsebeháza

7.3. Mosonmagyaróvári Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Mosonmagyaróvár)
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Feketeerdõ
Halászi
Hédervár
Hegyeshalom
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Lébény
Levél
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonudvar
Püski
Rajka
Újrónafõ
Várbalog

7.4. Soproni Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Sopron)
Ágfalva
Csapod
Csáfordjánosfa
Csér
Ebergõc
Egyházasfalu
Fertõboz
Fertõhomok
Fertõd
Fertõszéplak
Fertõrákos
Fertõszentmiklós
Gyalóka
Harka
Hegykõ
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövõ
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
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Petõháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répceszemere
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira

8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE
8.1. Hajdúböszörményi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Hajdúböszörmény)

Balmazújváros
Egyek
Telekháza
Hajdúböszörmény
Hortobágy
Tiszacsege
Újszentmargita

8.2. Berettyóújfalui Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Berettyóújfalu)
Ártánd
Bakonszeg
Bedõ
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Bojt
Csökmõ
Darvas
Furta
Gáborján
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezõpeterd
Mezõsas
Nagykereki
Szentpéterszeg
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka

8.3. Debreceni Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Debrecen)
Álmosd
Bagamér
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Debrecen
Fülöp
Hajdúsámson
Hosszúpályi
Kokad
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Újléta
Vámospércs

8.4. Derecskei Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Derecske)
Derecske
Ebes
Esztár
Hajdúbagos
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Hencida
Kismarja
Konyár
Nagyhegyes
Pocsaj
Sáránd
Tépe

8.5. Hajdúnánási Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Hajdúnánás)
Bocskaikert
Folyás
Görbeháza
Hajdúdorog
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Polgár
Tedej
Téglás
Tiszagyulaháza
Újtikos

8.6. Püspökladányi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Püspökladány)
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Kaba
Nádudvar
Nagyrábé
Püspökladány
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Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen

9. HEVES MEGYE
9.1. Egri Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Eger)

Andornaktálya
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bodony
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bükkszentmárton
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerszalók
Egerszólát
Erdõkövesd
Fedémes
Felsõtárkány
Hevesaranyos
Istenmezeje
Ivád
Kerecsend
Kisfüzes
Maklár
Mátraballa
Mátraderecske
Mikófalva
Mónosbél
Nagytálya
Nagyvisnyó
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szarvaskõ
Szentdomonkos
Szilvásvárad
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Szúcs
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó

9.2. Füzesabonyi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Füzesabony)
Aldebrõ
Besenyõtelek
Dormánd
Egerfarmos
Feldebrõ
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezõszemere
Mezõtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tarnaszentmária
Tófalu
Újlõrincfalva
Verpelét

9.3. Gyöngyösi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Gyöngyös)
Abasár
Adács
Apc
Atkár
Boldog
Csány
Detk
Domoszló
Ecséd
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Hatvan
Heréd
Hort
Karácsond
Kisnána
Lõrinci
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagykökényes
Nagyréde
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Petõfibánya
Rózsaszentmárton
Szücsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
Zagyvaszántó

9.4. Hevesi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Heves)
Átány
Boconád
Erdõtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlõ
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk

10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
10.1. Jászberényi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Jászberény)

Jászberény
Alattyán
Jánoshida
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsõszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor

10.2. Szolnoki Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Szolnok)
Szolnok
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kengyel
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Kõtelek
Martfû
Nagykörû
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Tiszajenõ
Tiszasüly
Tiszatenyõ
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas

10.3. Kunszentmártoni Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Kunszentmárton)
Kunszentmárton
Cibakháza
Csépa
Cserkeszõlõ
Mesterszállás
Mezõhék
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszaföldvár
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas

10.4. Karcagi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Karcag)
Karcag
Abádszalók
Berekfürdõ
Kenderes
Kisújszállás
Kunhegyes
Kunmadaras
Nagyiván
Tiszabura
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszagyenda
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaroff
Tiszaszentimre
Tomajmonostora
Tiszaszõlõs

10.5. Mezõtúri Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Mezõtúr)
Mezõtúr
Fegyvernek
Kétpó
Kuncsorba
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Örményes
Tiszabõ
Tiszapüspöki
Törökszentmiklós
Túrkeve

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
11.1. Esztergomi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Esztergom)

Annavölgy
Bajna
Bajót
Csolnok
Dág
Dorog
Dömös
Epöl
Esztergom
Gyermely
Kesztölc
Lábatlan
Leányvár
Máriahalom
Mogyorósbánya
Nagysáp
Nyergesújfalu
Piliscsév
Pilismarót
Sárisáp
Süttõ
Szomor
Tát
Tokod
Tokodaltáró
Úny

11.2. Tatabányai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Tatabánya)
Agostyán
Baj
Bokod
Dad
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Héreg
Kecskéd
Kocs
Kömlõd
Környe
Naszály
Neszmély
Oroszlány
Szákszend
Szárliget
Szomód
Tardos
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Tarján
Tata
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszõlõs
Vértestolna

11.3. Komáromi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Komárom)
Ács
Almásfüzitõ
Bábolna
Bana
Csém
Csép
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd
Tárkány

11.4. Kisbéri Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Kisbér)
Ácsteszér
Aka
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bársonyos
Császár
Csatka
Ete
Hánta
Kerékteleki
Kisbér
Réde
Súr
Vérteskethely

12. NÓGRÁD MEGYE
12.1. Balassagyarmati Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Balassagyarmat)

Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
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Hugyag
Iliny
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Õrhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Szécsénke
Szügy
Terény
Rétság
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenõ
Felsõpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nõtincs
Õsagárd
Pusztaberki
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács

12.2. Pásztói Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Pásztó)
Pásztó
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Csécse
Cserhátszentiván
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdõkürt
Erdõtarcsa
Felsõtold
Garáb
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Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszõlõs
Palotás
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
Bátonyterenye
Dorogháza
Kisbárkány
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
Mátraverebély
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Sámsonháza
Szuha

12.3. Salgótarjáni Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Salgótarján)
Salgótarján
Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Karancsság
Kazár
Kishartyán
Litke
Mátraszele
Mihálygerge
Rákóczibánya
Ságújfalu
Sóshartyán
Szalmatercs
Szilaspogony
Vizslás
Zabar
Szécsény
Endrefalva
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Hollókõ
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Szécsényfelfalu
Varsány

13. PEST MEGYE
13.1. Budai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Érd)

Biatorbágy
Budajenõ
Budakalász
Budakeszi
Budaörs
Csobánka
Diósd
Dunabogdány
Érd
Herceghalom
Kisoroszi
Leányfalu
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Pilisborosjenõ
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pilisvörösvár
Pomáz
Pócsmegyer
Pusztazámor
Remeteszõlõs
Solymár
Sóskút
Szászhalombatta
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Tárnok
Telki
Tinnye
Tök
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Törökbálint
Üröm
Visegrád
Zsámbék

13.2. Ceglédi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Cegléd)
Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemõ
Dánszentmiklós
Jászkarajenõ
Kocsér
Kõröstetétlen
Mikebuda
Nagykõrös
Nyársapát
Tápiószõlõs
Törtel
Újszilvás

13.3. Dabasi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Dabas)
Alsónémedi
Bugyi
Dabas
Felsõpakony
Gyál
Hernád
Inárcs
Kakucs
Ócsa
Örkény
Pusztavacs
Táborfalva
Tatárszentgyörgy
Újhartyán
Újlengyel

13.4. Ráckevei Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Ráckeve)
Apaj
Áporka
Délegyháza
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmárton
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Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Taksony
Tököl

13.5. Gödöllõi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Gödöllõ)
Aszód
Bag
Csömör
Dány
Domony
Erdõkertes
Galgahévíz
Galgamácsa
Gödöllõ
Hévízgyörk
Iklad
Isaszeg
Kartal
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Tura
Vácegres
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Valkó
Veresegyház
Verseg
Zsámbok

13.6. Monori Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Monor)
Bénye
Csévharaszt
Ecser
Farmos
Gomba
Gyömrõ
Káva
Kóka
Maglód
Mende
Monor
Nagykáta
Nyáregyháza
Pánd
Péteri
Pilis
Sülysáp
Szentlõrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
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Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecsõ
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás
Úri
Üllõ
Vasad
Vecsés

13.7. Váci Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Vác)
Acsa
Bernecebaráti
Csomád
Csörög
Csõvár
Dunakeszi
Fót
Galgagyörk
Göd
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kisnémedi
Kosd
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Õrbottyán
Penc
Perõcsény
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szob
Szokolya
Szõd
Szõdliget
Tésa
Vác
Vácduka
Váchartyán
Vácrátót
Vámosmikola
Verõce
Zebegény
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14. SOMOGY MEGYE
14.1. Kaposvári Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Kaposvár)

Alsóbogát
Bárdudvarnok
Baté
Bodrog
Bõszénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsõmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérõ
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kõkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezõcsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
Pálmajor
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Patalom
Patca
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál

14.2. Marcali Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Marcali)
Balatonberény
Balatonfenyves
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdõ
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Buzsák
Csákány
Csömend
Fonyód
Fõnyed
Gadány
Gyugy
Hács
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Kisberény
Lengyeltóti
Libickozma
Marcali
Mesztegnyõ
Nagyszakácsi
Nemesdéd
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Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyzsitfa
Szegerdõ
Szenyér
Szõkedencs
Szõlõsgyörök
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs

14.3. Nagyatádi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Nagyatád)
Babócsa
Bakháza
Barcs
Bélavár
Beleg
Berzence
Bolhás
Bolhó
Csokonyavisonta
Csurgó
Csurgónagymarton
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Görgeteg
Gyékényes
Háromfa
Heresznye
Homokszentgyörgy
Iharos
Iharosberény
Inke
Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Kaszó
Kisbajom
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Komlósd
Kutas
Lábod
Lad
Lakócsa
Nagyatád
Nagykorpád
Õrtilos
Ötvöskónyi
Patosfa
Péterhida
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Potony
Rinyabesenyõ
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Segesd
Somogyaracs
Somogycsicsó
Somogybükkösd
Somogyszob
Somogyudvarhely
Szabás
Szenta
Szentborbás
Szulok
Tarany
Tótújfalu
Vízvár
Zákány
Zákány-falu

14.4. Siófoki Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Siófok)
Ádánd
Andocs
Bábonymegyer
Balatonboglár
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonlelle
Balatonöszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bálványos
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Gamás
Kánya
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Kapoly
Karád
Kára
Kereki
Kisbárapáti
Kõröshegy
Kötcse
Látrány
Lulla
Miklósi
Nágocs
Nagyberény
Nagycsepely
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Sérsekszõlõs
Siófok
Som
Siójut
Somogyacsa
Somogybabod
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Somogytúr
Szántód
Szólád
Sorosad
Tab
Teleki
Tengõd
Torvaj
Törökkoppány
Visz
Zala
Zamárdi
Zics

15. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
15.1. Fehérgyarmat-Vásárosnaményi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Fehérgyarmat)

Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Csaroda
Császló
Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
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Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyügye
Gyüre
Hetefejércse
Hermánszeg
Ilk
Jánd
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kispalád
Kishódos
Kisnamény
Kisvarsány
Kisszekeres
Kölcse
Kömörõ
Lónya
Magosliget
Mánd
Márokpapi
Mátyus
Méhtelek
Milota
Nagyhódos
Nábrád
Nagyar
Nagyszekeres
Nagyvarsány
Nemesborzova
Olcsva
Olcsvaapáti
Panyola
Rozsály
Penyige
Sonkád
Szamosújlak
Szamossályi
Szatmárcseke
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakerecseny
Tiszakóród
Tiszaszalka
Tiszavid
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Tisztaberek
Tivadar
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosatya
Vámosoroszi
Vásárosnamény
Zajta
Zsarolyán

15.2. Ibrányi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Ibrány)
Balsa
Beszterec
Buj
Demecser
Gávavencsellõ
Ibrány
Kék
Kemecse
Kótaj
Nagyhalász
Nyírbogdány
Paszab
Rakamaz
Sényõ
Szabolcs
Timár
Tiszabercel
Tiszanagyfalu
Tiszarád
Tiszatelek
Vasmegyer

15.3. Kisvárdai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Kisvárda)
Ajak
Anarcs
Apagy
Baktalórántháza
Benk
Berkesz
Besenyõd
Dombrád
Döge
Eperjeske
Fényeslitke
Gégény
Gyõröcske
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Komoró
Laskod
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Levelek
Lövõpetri
Magy
Mándok
Mezõladány
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkércs
Nyírlövõ
Nyírtass
Nyírtét
Nyíribrony
Pap
Pátroha
Petneháza
Ramocsaháza
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Székely
Tiszabezdéd
Tiszakanyár
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Záhony
Zsurk

15.4. Mátészalkai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Mátészalka)
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Gyõrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Komlódtótfalu
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmada
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
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Ököritófülpös
Õr
Papos
Pátyod
Porcsalma
Pusztadobos
Rápolt
Rohod
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamostatárfalva
Szamosszeg
Tiborszállás
Tyukod
Ura
Vaja
Vállaj

15.5. Nyírbátori Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Nyírbátor)
Balkány
Bátorliget
Biri
Bököny
Encsencs
Érpatak
Geszteréd
Kállósemjén
Kisléta
Máriapócs
Nagykálló
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ófehértó
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Szakoly
Terem

15.6. Nyíregyházi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Nyíregyháza)
Kálmánháza
Nagycserkesz
Napkor
Nyíregyháza
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Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtura
Szorgalmatos
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszavasvári
Újfehértó

16. TOLNA MEGYE
16.1. Bonyhádi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Bonyhád)

Aparhant
Bátaapáti
Bonyhád (Majos)
Bonyhádvarasd
Cikó
Diósberény
Felsõnána
Grábóc
Györe
Hõgyész
Izmény
Kakasd
Kalaznó
Kéty
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mõcsény
Mucsfa
Mucsi
Murga
Nagymányok
Nagyvejke
Regöly
Szakadát
Szakály
Tevel
Váralja
Závod
Zomba

16.2. Dombóvári Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Dombóvár)
Attala
Csibrák
Csikóstöttös
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Duzs
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Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcsõ
Kocsola
Kurd
Lápafõ
Nak
Szakcs
Dombóvár (Szarvasd)
Várong

16.3. Paksi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Paks)
Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks (Dunakömlõd)
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlõrinc (Uzd)

16.4. Szekszárdi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Szekszárd)
Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Bogyiszló
Decs
Fácánkert
Fadd
Harc
Kistormás
Kölesd
Medina
Õcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Tengelic
Tolna (Mözs)
Várdomb

16.5. Tamási Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Tamási)
Belecska
Értény
Felsõnyék
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Fürged
Gyönk
Iregszemcse
Keszõhidegkút
Kisszékely
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pincehely
Simontornya
Szárazd
Tamási
Pári
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád

17. VAS MEGYE
17.1. Szombathelyi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Szombathely)

Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bozsok
Bucsu
Cák
Csempeszkopács
Dozmat
Felsõcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Gyöngyösfalu
Horvátlövõ
Horvátzsidány
Ják
Kisunyom
Kiszsidány
Kõszeg
Kõszegdoroszló
Kõszegpaty
Kõszegszerdahely
Lukácsháza
Meszlen
Nárai
Narda
Nemesbõd
Nemescsó
Nemeskolta
Ólmod
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Perenye
Peresznye
Pornóapáti
Pusztacsó
Salköveskút
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Tömörd
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Velem
Vép

17.2. Sárvári Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Sárvár)
Alsóújlak
Bejcgyertyános
Bérbaltavár
Bõ
Bögöt
Bük
Chernelházadamonya
Csehi
Csehimindszent
Csénye
Csepreg
Csipkerek
Egervölgy
Gérce
Gór
Hegyfalu
Ikervár
Iklanberény
Jákfa
Káld
Kám
Kenéz
Lócs
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Mikosszéplak
Nagygeresd
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Nagytilaj
Nemesládony
Nyõgér
Ölbõ
Pecöl
Porpác
Pósfa
Püspökmolnári
Rábapaty
Rábatöttõs
Répceszentgyörgy
Rum
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Szemenye
Tompaládony
Tormásliget
Uraiújfalu
Vásárosmiske
Vasegerszeg
Vasvár
Zsédeny
Zsennye

17.3. Körmendi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Körmend)
Alsószölnök
Andrásfa
Apátistvánfalva
Bajánsenye
Csákánydoroszló
Csörötnek
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsõjánosfa
Felsõmarác
Felsõszölnök
Gasztony
Gersekarát
Gyõrvár
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Hegyhátszentpéter
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Ispánk
Ivánc
Katafa
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kétvölgy
Kisrákos
Kondorfa
Körmend
Magyarlak
Magyarnádalja
Magyarszecsõd
Magyarszombatfa
Molnaszecsõd
Nádasd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nemesmedves
Nemesrempehollós
Olaszfa
Orfalu
Oszkó
Õrimagyarósd
Õriszentpéter
Pácsony
Pankasz
Petõmihályfa
Pinkamindszent
Rábagyarmat
Rábahídvég
Rádóckölked
Rátót
Rönök
Sárfimizdó
Szaknyér
Szakonyfalu
Szalafõ
Szarvaskend
Szatta
Szentgotthárd
Szõce
Telekes
Vasalja
Vasvár-Nagymákfa
Vasszentmihály
Velemér
Viszák

17.4. Celldömölki Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Celldömölk)
Boba
Borgáta
Bögöte
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Celldömölk
Csánig
Csönge
Duka
Egyházashetye
Hosszúpereszteg
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Nick
Ostffyasszonyfa
Pápóc
Répcelak
Szergény
Tokorcs
Vámoscsalád
Vashosszúfalu
Vönöck

18. VESZPRÉM MEGYE
18.1. Zirci Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Zirc)

Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Jásd
Lókút
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyõr
Porva
Szápár
Zirc
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18.2. Pápai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Pápa)
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskeszõ
Farkasgyepû
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshõgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsõvat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltõ
Mezõlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Várkeszõ
Vaszar
Vinár
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18.3. Ajkai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Ajka)
Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Bakonypölöske
Borszörcsök
Csehbánya
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Halimba
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsõsz
Kislõd
Kispirit
Kisszõlõs
Kolontár
Magyarpolány
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Nyirád
Oroszi
Öcs
Pusztamiske
Somlójenõ
Somlószõlõs
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Szõc
Tüskevár
Úrkút
Városlõd
Vid

18.4. Veszprémi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Veszprém)
Alsóörs
Aszófõ
Balatonakali
Balatonalmádi
Balatonfõkajár
Balatonfüred
Balatonfûzfõ
Balatonkenese
Balatonszõlõs
Balatonudvari
Balatonvilágos
Bánd
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Barnag
Berhida
Csajág
Csopak
Dörgicse
Felsõörs
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Királyszentistván
Küngös
Litér
Lovas
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Örvényes
Õsi
Öskü
Paloznak
Papkeszi
Pécsely
Pula
Sóly
Szentgál
Szentkirályszabadja
Tés
Tihany
Tótvázsony
Várpalota
Vászoly
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó

18.5. Tapolcai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Tapolca)
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatoncsicsó
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Balatonszepezd
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Gyulakeszi
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Hegyesd
Hegymagas
Hetyefõ
Hosztót
Kapolcs
Káptalanfa
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kõvágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Megyer
Mindszentkálla
Monostorapáti
Monoszló
Nemesgulács
Nemeshany
Nemesvita
Óbudavár
Raposka
Révfülöp
Rigács
Salföld
Sáska
Sümeg
Sümegprága
Szentantalfa
Szentbékkálla
Szentimrefalva
Szentjakabfa
Szigliget
Tagyon
Taliándörögd
Tapolca
Ukk
Uzsa
Veszprémgalsa
Vigándpetend
Zalaerdõd
Zalagyömörõ
Zalahaláp
Zalameggyes
Zalaszegvár
Zánka

19. ZALA MEGYE
19.1. Keszthelyi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Keszthely)

Alsópáhok
Balatongyörök
Batyk
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Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Döbröce
Dötk
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsõpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Kallósd
Karmacs
Kehidakustány
Keszthely
Kisgörbõ
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbõ
Nemesbük
Óhíd
Pakod
Rezi
Sármellék
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Szentgyörgyvár
Tekenye
Tilaj
Türje
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszõlõs
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalabér
Zalacsány
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalaszentmárton
Zalavár
Zalavég

19.2. Lenti Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Lenti)
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Bázakerettye
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Belsõsárd
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Csörnyeföld
Dobri
Felsõszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördöce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkaszentkirály
Kerkateskánd
Kiscsehi
Kissziget
Kozmadombja
Külsõsárd
Lasztonya
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lispeszentadorján
Lovászi
Magyarföld
Maróc
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Muraszemenye
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Rédics
Resznek
Szécsisziget
Szentgyörgyvölgy
Szentmargitfalva
Szentpéterfölde
Szíjártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám 30745



Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke

19.3. Nagykanizsai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Nagykanizsa)
Alsórajk
Balatonmagyaród
Bánokszentgyörgy
Becsehely
Belezna
Bocska
Borsfa
Börzönce
Bucsuta
Csapi
Eszteregnye
Felsõrajk
Fityeház
Fûzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Kistolmács
Letenye
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Molnári
Murakeresztúr
Murarátka
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Oltárc
Orosztony
Pat
Petrivente
Pölöskefõ
Pötréte
Pusztamagyaród
Rigyác
Sand
Semjénháza
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Sormás
Surd
Szentliszló
Szepetnek
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Újudvar
Valkonya
Várfölde
Zajk
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak

19.4. Zalaegerszegi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Zalaegerszeg)
Alibánfa
Almásháza
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttõs
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Bucsuszentlászló
Csatár
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gõsfa
Gyûrûs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
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Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethõhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterúr
Teskánd
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövõ
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlõrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok

20. BUDAPEST
20.1. Észak-Budapesti Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Budapest)

II. kerület
III. kerület
IV. kerület
X. kerület
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XIII. kerület
XIV. kerület
XV. kerület
XVI. kerület
XVII. kerület

20.2. Dél-Budapesti Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (székhelye: Budapest)
I. kerület
V. kerület
VI. kerület
VII. kerület
VIII. kerület
IX. kerület
XI. kerület
XII. kerület
XVIII. kerület
XIX. kerület
XX. kerület
XXI. kerület
XXII. kerület
XXIII. kerület

A Kormány 329/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
egyes építésügyi, építésfelügyeleti és állami fõépítészi szervezetet érintõ rendelkezések
módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62.  § (1) bekezdés
a)–b) pontjában,
a területfejlesztésrõl és területrendezésrõl  szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1) bekezdés s) pontjában,
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 21.  § b)–d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl  szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1.  § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl  szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Éhk.) 1.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Kormány a másodfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a továbbiakban:
másodfokú építésügyi hatóság) – a sajátos építményfajták, a mûemlékek kivételével és a repülõtér létesítésének,
fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól  szóló kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a fõvárosi és
megyei kormányhivatalt jelöli ki. A fõvárosi és megyei kormányhivatal másodfokú építésügyi hatósági feladatainak
tekintetében a Khtv. 6.  § (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket az építésügyért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.”
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2.  § (1) Az Éhk. 3.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány építésfelügyeleti hatóságként – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –]
„a) elsõ fokon a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként mûködõ Építésügyi Hivatal önálló
feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egységeként mûködõ építésfelügyeletet (a továbbiakban: elsõfokú
építésfelügyeleti hatóság),”
[jelöli ki.]

(2) Az Éhk. 3.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Építésügyi Hivatal tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi
CXXVI. törvény 6.  § (4) bekezdésében, valamint a 7.  §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény 2.  § (1) bekezdés
h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetõje a miniszter.”

3.  § Az Éhk. a következõ 11.  §-sal egészül ki:
„11.  § (1) Az Építésügyi Hivatal illetékessége külön jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskör gyakorlása
tekintetében fennálló különös illetékesség kivételével megegyezik a fõvárosi és megyei kormányhivatal
illetékességével.
(2) A 2011. január 1-jét megelõzõen a fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal szakigazgatási szerveként mûködött
építésfelügyelet feladat- és hatáskörei és ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a megyei (fõvárosi)
közigazgatási hivatal jogutódának – az alapító okiratban és a jogutódlás egyes kérdéseit meghatározó
megállapodásokban foglaltak szerint, a megyei (fõvárosi) illetékességi területet alapul véve – a szakigazgatási szerv
korábbi különös illetékességi területén mûködõ azon megyei (fõvárosi) kormányhivatal tekintendõ, amelynek
a szakigazgatási szervévé az Építésügyi Hivatal válik.”

4.  § Az Éhk.
a) 1.  § (6) bekezdésében „az építésügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe

„a miniszter” szöveg,
b) 1/A § (3) bekezdésének b) pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének,”

szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalnak,” szöveg,
c) 1/A.  § (4) bekezdésében és a 4.  § (3) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási

szerve” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
d) 9.  § (4) bekezdésében a „2011. január 1-jéig” szövegrész helyébe a „2011. március 31-ig” szöveg, és
e) 1/A. mellékletében az „Ózd ellátási illetékességi területe Ózd, Bánréve, Borsodbóta, Bükkmogyorósd, Csernely,

Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Hét, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Sajómercse,
Sajónémeti, Sajópüspöki, Sáta, Uppony” szövegrész helyébe az „Ózd ellátási illetékességi területe Ózd, Arló,
Bánréve, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza,
Farkaslyuk, Hangony, Hét, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki,
Sáta, Uppony” szöveg

lép.

5.  § E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Éhk.
a) 2/B.  §-a,
b) 1/A. mellékletében a „Borsodnádasd ellátási illetékességi területe Borsodnádasd, Arló, Borsodszentgyörgy,

Járdánháza” szövegrész,
c) 2. melléklete.

2. A fõépítészi tevékenységrõl  szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

6.  § A fõépítészi tevékenységrõl  szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2.  § (1) A Kormány az állami fõépítészi feladatok ellátására a 2. mellékletben meghatározott fõvárosi és megyei
kormányhivatal szakigazgatási szerveként mûködõ Építésügyi Hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ
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szervezeti egységeként mûködõ állami fõépítészt jelöli ki. Az állami fõépítészi feladatok ellátásának munkaszervezete
az állami fõépítészi iroda, amelyet az állami fõépítész vezet.
(2) Az Építésügyi Hivatal az állami fõépítészi feladat- és hatáskörök tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatal
illetékességi területétõl eltérõ, e rendelet 2. mellékletében meghatározott különös illetékességgel mûködik.
(3) Az 1.  §-ban meghatározott feladatok központi szakmai irányítását, összehangolását az egész országra kiterjedõ
illetékességgel a miniszter látja el, amely keretében
a) gyakorolja a szakmai irányító szerv vezetõjének jogkörét az Építésügyi Hivatal önálló feladat- és hatáskörrel
rendelkezõ szervezeti egységeként mûködõ állami fõépítészének tevékenysége felett,
b) koordinálja az állami fõépítészek terület- és településrendezéssel, valamint építészeti értékvédelemmel
kapcsolatos feladatait,
c) gondoskodik az állami fõépítészek szakmai továbbképzésérõl,
d) elõsegíti az egységes településpolitikai és építészetpolitikai elvek és elvárások koncepcionális kialakítását,
e) gondoskodik a nemzetközi egyezményekbõl fakadó feladatok végrehajtásáról,
f) gondoskodik a központi tervtanácsok üléseinek és nyilvántartásának vezetésérõl.
(4) A miniszter az e rendeletben és a külön jogszabályban meghatározott egyes feladatait az országos fõépítész útján
látja el. Az országos fõépítészt a miniszter – az általa vezetett minisztérium állományába tartozó személyek közül –
bízza meg.
(5) A területfejlesztéssel és -rendezéssel, a településfejlesztéssel és -rendezéssel, továbbá az épített környezet
alakításával és védelmével, valamint az építésüggyel kapcsolatos
a) megyei önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket a megye közigazgatási területére kiterjedõ
illetékességgel a megyei fõépítész,
b) társulási megállapodásban meghatározott települési önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket
a társulásban részt vevõ települések közigazgatási területére kiterjedõ illetékességgel a térségi fõépítész,
c) települési önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket a települési önkormányzat közigazgatási területére
kiterjedõ illetékességgel a települési fõépítész, a fõvárosban a fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok
megosztott feladatai szerint a fõvárosi, illetve a kerületi fõépítész
készíti elõ.”

7.  § Az R. 12.  §-a a következõ (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 2011. január 1-jét megelõzõen a fõvárosi és megyei közigazgatási hivatal szakigazgatási szerveként regionális
illetékességgel mûködött állami fõépítész feladat- és hatáskörei és ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében
a megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal jogutóda a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel a székhelye szerinti megyei
(fõvárosi) kormányhivatal.
(6) A fõvárosi és megyei közigazgatási hivatal szakigazgatási szerveként mûködött állami fõépítész feladat- és
hatáskörei és ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében részleges feladatátvevõként az alapító okiratban és
a jogutódlás egyes kérdéseit meghatározó megállapodásban foglaltak szerint – megyei illetékességi területre külön
tagozódást alapul véve – a Pest Megyei Kormányhivatal a Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala jogutódának,
a Baranya Megyei Kormányhivatal a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal jogutódának tekintendõ.”

8.  § Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. Záró rendelkezés

9.  § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és az azt követõ napon veszti hatályát.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet  a 329/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

A B C

Fõvárosi, Megyei Kormányhivatal Építésügyi
Hivatalának Állami Fõépítésze

Székhely Illetékességi terület

1. Budapest Fõváros Kormányhivatal
Építésügyi Hivatalának Állami
Fõépítésze

Budapest Budapest területe

2. Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi Hivatalának Állami
Fõépítésze

Budapest Pest megye területe

3. Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Építésügyi
Hivatalának Állami Fõépítésze

Gyõr Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas megye és
Zala megye területe, kivéve a Balaton Kiemelt
Üdülõkörzet Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról  szóló 2000. évi
CXII. törvény 1/1. melléklete szerinti, a Balaton
kiemelt üdülõkörzethez tartozó települések
területét

4. Fejér Megyei Kormányhivatal
Építésügyi Hivatalának Állami
Fõépítésze

Székesfehérvár Komárom-Esztergom megye, Fejér megye és
Veszprém megye területe, kivéve a Balaton
Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról
 szóló 2000. évi CXII. törvény 1/1. melléklete
szerinti, a Balaton kiemelt üdülõkörzethez
tartozó települések területét

5. Somogy Megyei Kormányhivatal
Építésügyi Hivatalának Állami
Fõépítésze

Kaposvár Zala és Veszprém megye területébõl a Balaton
Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról
 szóló 2000. évi CXII. törvény 1/1. melléklete
szerinti, a Balaton kiemelt üdülõkörzethez
tartozó települések területe és Somogy megye 
területe

6. Csongrád Megyei Kormányhivatal
Építésügyi Hivatalának Állami
Fõépítésze

Szeged Csongrád megye, Békés megye és Bács-Kiskun
megye területe

7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Építésügyi Hivatalának Állami
Fõépítésze

Debrecen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar
megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye
területe

8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Építésügyi
Hivatalának Állami Fõépítésze

Miskolc Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
és Nógrád megye területe

9. Baranya Megyei Kormányhivatal
Építésügyi Hivatalának Állami
Fõépítésze

Pécs Tolna megye és Baranya megye területe

                                                ”
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A Kormány 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Nemzeti Államigazgatási Központról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 21.  § e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1.  § (1) A Nemzeti Államigazgatási Központ (a továbbiakban: NÁK) a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt mûködõ központi hivatal.

(2) A NÁK önállóan mûködõ és gazdálkodó – saját elõirányzatai, valamint a miniszter által hozzárendelt elõirányzatok
felett teljes jogkörrel rendelkezõ – költségvetési szerv.

(3) A NÁK költségvetését a Kormány a központi költségvetésnek a miniszter által vezetett minisztérium fejezetében
állapítja meg.

(4) A NÁK székhelye Budapest.
(5) A NÁK alapító okiratát a miniszter adja ki.

2.  § (1) A NÁK vezetõjét a miniszter nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.
(2) A NÁK vezetõjének az a személy nevezhetõ ki, aki felsõfokú végzettséggel és legalább 5 év vezetõi gyakorlattal

rendelkezik.

3.  § (1) A NÁK vezetõje munkáját a gazdasági vezetõ és az általános helyettes vezetõ-helyettesként segíti.
(2) A vezetõ-helyetteseket a NÁK vezetõje javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói

jogköröket a vezetõ gyakorolja.
(3) A NÁK vezetõje általános helyettesének az a személy nevezhetõ ki, aki felsõfokú végzettséggel és legalább 5 év vezetõi

gyakorlattal rendelkezik.

4.  § (1) A NÁK e kormányrendeletben, illetve más kormányrendeletekben foglaltak szerint ellátja a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok egyes funkcionális feladatait.

(2) A NÁK a fõvárosi és megyei kormányhivatalok vonatkozásában az alábbi jogköröket gyakorolja:
a) javaslatot tesz a költségvetési keretszámok fõvárosi és megyei kormányhivatalonkénti elosztására,
b) javaslatot tesz a fõvárosi és megyei kormányhivatalok létszám-elõirányzatának jóváhagyása tekintetében,
c) javaslatot tesz az irányító szerv hatáskörébe utalt elõirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és

-felhasználási jogkörök gyakorlásához,
d) szervezi a fõvárosi és megyei kormányhivatalok által ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges

pénzügyi, anyagi feltételek biztosítását,
e) figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtásában a fõvárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységét,

a jóváhagyott költségvetési elõirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélyeztetése
esetén jelzést tesz az irányító szervnek,

f) közremûködik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok beszámolóinak összegzésében és értékelésében,
g) közremûködik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok elõirányzat-maradványának, pénzmaradványának

megállapítása tekintetében, ideértve a kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványok
felhasználási céljának, rendeltetésének felülvizsgálatát is,

h) közremûködik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kezelésében lévõ közérdekû és közérdekbõl nyilvános
adatok kötelezõ közzététele, illetve a kérelemre történõ szolgáltatása végrehajtásának irányításában.
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5.  § A NÁK
a) az intézményi mûködés biztosítását szolgáló feladatkörében szervezi a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

feladatainak ellátásához szükséges, jelentõsebb összegû beszerzések központosított rendszerben történõ
beszerzését, a beszerzett eszközök elosztását,

b) vagyongazdálkodási, létesítmény-üzemeltetési feladatkörében közremûködik a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok által használt ingatlanokkal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatokban, az ingatlanok
fejlesztésében, üzemeltetésében, a fõvárosi és megyei kormányhivatalok elhelyezésével összefüggõ javaslatokat
tesz és intézkedéseket kezdeményez,

c) eszközpark üzemeltetésével összefüggõ egyes feladatköröket lát el.

6.  § A NÁK személyügyi feladatkörében
a) közremûködik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi politikájának kialakításában, közremûködik

az ennek érvényesítését szolgáló kormányzati döntések elõkészítésében,
b) gondoskodik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi nyilvántartását ellátó rendszer mûködésérõl,

nyilvántartja és jóváhagyja a kormányhivatalok állománytábláját,
c) közremûködik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi döntéseinek elõkészítésében,
d) közremûködhet a szakmai irányítást gyakorló miniszterekkel (vezetõkkel) történõ személyügyi intézkedések

szakmai egyeztetésében,
e) oktatáshoz, képzéshez, emberi erõforráshoz kapcsolódó szolgáltatásokat végezhet,
f) egyes személyügyi mûveleteket végez.

7.  § A NÁK belsõ igazgatási feladatkörében
a) szervezi a fõvárosi és megyei kormányhivatalok belsõ szabályzatai elkészítését és ellenõrzi azok érvényesülését,
b) elõmozdítja az ügyviteli rendszer fejlesztését, mûködését, gondoskodik azok ellenõrzésérõl,
c) közremûködik a funkcionális és szakmai irányítás összhangját biztosító szervezeti és belsõ szabályozási feltételek

biztosításában.

8.  § A NÁK a nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ feladatkörében
a) koordinálja a fõvárosi és megyei kormányhivatalok nemzetközi kapcsolatait, gondoskodik azok nyilvántartásáról,
b) koordinálja a nemzetközi kiutazásokat és fogadásokat, a szakigazgatási feladatok tekintetében a szakigazgatási

szerv szakmai irányítójával együttmûködve.

9.  § A NÁK egyéb feladatkörében
a) a szakigazgatási szervek szakmai irányítóival együttmûködésben közremûködik a fõvárosi és megyei

kormányhivatalok médiakapcsolatainak kezelésére szolgáló alapelvek kidolgozásában és gondoskodik azok
szabályozásáról, koordinálja a hivatalok sajtóval kapcsolatos tevékenységét,

b) gondoskodik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mûködésére vonatkozó, közérdekbõl nyilvános adatok
kötelezõ közzétételérõl, illetve megalkotja a kérelemre történõ adatszolgáltatás eljárási rendjét,

c) ellát egyes, szervi mûködést szolgáló informatikai feladatokat,
d) elõsegíti az intézmények közötti koordináció meg valósulását.

10.  § A NÁK
a) koordinálja a fõvárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyeinek intézését, illetve egyes esetekben peres

képviseleti tevékenységet végez,
b) gondoskodik a jelentõs értékû perek megfelelõ viteléhez kapcsolódó feltételek biztosításáról.
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11.  § A NÁK további szakmai feladat- és hatáskörében
a) közremûködik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok feladatkörét, szervezetét és mûködését érintõ

jogszabályok, utasítások, intézkedések elõkészítésében, illetve véleményezésében,
b) ellenõrzi a fõvárosi és megyei kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálatának mûködését, részt vesz annak

fejlesztésében,
c) szervezi a fõvárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységérõl, a kormányhivatalok koordinációs jogkörébe

tartozó területi államigazgatási szervek tevékenységrõl  szóló beszámoltatást, részt vesz a beszámolók
összegzésében és értékelésében,

d) gyûjti és elemzi a fõvárosi és megyei kormányhivatalok és az általuk koordinált szervek, valamint más,
államigazgatási feladatokat ellátó szervek tapasztalatait, ezek alapján javaslatot tesz a területi államigazgatási
szervek mûködését érintõ, valamit a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó szabályozásra, illetve annak
módosítására, különösen az eljárási szabályozások egyszerûsítését illetõen,

e) részt vesz az államigazgatási feladat és hatáskörök feladatkataszterének elkészítésében,
f) felkérésre közremûködhet a miniszter hatáskörébe tartozó szakmai irányítási feladatok ellátásában.

12.  § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá
a 4.  § a) és b) pontja, a 13.  § és a 6. alcím tekintetében a rehabilitációs járadékról  szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 33.  § (1) bekezdés
c) pontjában és 33.  § (2) bekezdésében,
a 4.  § c) pont ca) és cb) alpontja tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény
162.  § (1) bekezdés f) pontjában,
a 4.  § c) pont cc) alpontja tekintetében az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi
CXXV. törvény 63/A.  § (15) bekezdésében,
a 4.  § c) pont cd) alpontja tekintetében a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról  szóló 2009. évi CXXV. törvény 31.  §
(6) bekezdés a) pontjában,
a 4.  § d) pontja tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1) bekezdés
n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogállása és szervezete

1.  § (1) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal.
(2) A Hivatalt a nemzeti erõforrás miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.
(3) A Hivatal önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
(4) A Hivatalt fõigazgató vezeti és képviseli.
(5) A fõigazgató-helyettest és a gazdasági igazgatót a fõigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felettük

az egyéb munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja.
(6) A Hivatal székhelye Budapest.
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2.  § A Hivatal a közvetlenül a fõigazgató vezetése alatt álló fõigazgatóságból, valamint regionális igazgatóságokból és
azok kirendeltségeibõl (a továbbiakban: kirendeltség) áll.

3.  § (1) A fõigazgató
a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a fõigazgatóság alkalmazottai, valamint a regionális igazgatóságok és

a kirendeltségek vezetõi felett,
b) kinevezi és felmenti a regionális igazgatóságok és a kirendeltségek alkalmazottait,
c) gondoskodik az egységes szakértõi, szakhatósági tevékenység kialakításáról, irányítja és ellenõrzi a Hivatal

szakmai tevékenységét,
d) ha a szakértõi, szakhatósági tevékenységgel kapcsolatban kötelezettségszegésre utaló megalapozott információ

jut a tudomására, kijelöli a kötelezettségszegés esetén indított rendkívüli eljárásban részt vevõ elsõ- és
másodfokú szakértõi bizottság tagjait,

e) irányítja a tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatok ellátását,
f) meghatározza a Hivatal feladatellátása során követendõ belsõ eljárási, ügyviteli rendet,
g) gondoskodik a folyamatba épített, elõ zetes és utólagos ellenõrzési rendszer, a belsõ ellenõrzési rendszer

mûködtetésérõl,
h) gondoskodik a Hivatal szakértõi, szakhatósági tevékenységében közremûködõ szakértõk képzésérõl,

továbbképzésérõl,
i) a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok megalkotásának kezdeményezésére javaslatot tesz a miniszternek,

közremûködik azok elõkészítésében, véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok tervezeteit,
j) a Hivatal tevékenységérõl évente beszámolót készít a miniszternek, és gondoskodik a beszámolónak a Hivatal

honlapján történõ közzétételérõl.
(2) A regionális igazgató

a) vezeti a regionális igazgatóságot,
b) a kinevezés és felmentés kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a regionális igazgatóság és

kirendeltségeinek alkalmazottai felett,
c) szervezi a másodfokú szakértõi bizottságok mûködését, ellenõrzi szakmai tevékenységüket,
d) gondoskodik a regionális igazgatóság feladatkörébe tartozó ügyek ellátásáról.

(3) A regionális igazgató és a regionális igazgatóság más kormánytisztviselõje a kirendeltség kiadmányozási jogkörrel
rendelkezõ kormánytisztviselõjét a közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

(4) A kirendeltség-vezetõ
a) vezeti a kirendeltséget,
b) szervezi az elsõfokú szakértõi bizottságok mûködését, ellenõrzi szakmai tevékenységüket,
c) gondoskodik a kirendeltség feladatkörébe tartozó ügyek ellátásáról.

2. A Hivatal kijelölése

4.  § A Kormány
a) az elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban orvosszakértõi, valamint rehabilitációs szakértõi szervként a Hivatal

kirendeltségeit,
b) a másodfokú közigazgatási hatósági eljárásban orvosszakértõi, valamint rehabilitációs szakértõi szervként

a Hivatal regionális igazgatóságait,
c) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény

szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként
ca) a Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékkel,
cb) az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékkel,
cc) az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékkel és
cd) a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével
összefüggõ feladatok ellátása során a Hivatalt,

d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 20/C.  §-a szerinti, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenõrzése céljából vezetett
nyilvántartást vezetõ szociális hatóságként a Hivatalt

jelöli ki.
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3. A Hivatal feladat- és hatásköre

5.  § A Hivatal – nyilvántartások vezetésére vonatkozó feladatkörében – ellátja
a) a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek nyilvántartásával,
b) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójával és országos

nyilvántartásával,
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenõrzése céljából

vezetett nyilvántartással,
d) az akkreditált munkáltatók nyilvántartásával,
e) a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal

érintett munkáltatókra és munkavállalókra vonatkozó központi nyilvántartással,
f) a védett mûhelyek nyilvántartásával,
g) az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékkel,
h) az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékkel,
i) az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékkel,
j) a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével
kapcsolatos feladatokat.

6.  § A Hivatal – szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatkörében – ellátja
a) a szociális szolgáltatók, intézmények esetén a mûködés engedélyezésével, a mûködés és a hatósági tevékenység

ellenõrzésével,
b) a Foglalkoztatási Hivatallal együttmûködve a települési önkormányzatok szociális igazgatási – így különösen

az aktív korúak ellátásában részesültekkel kapcsolatos foglalkoztatás-szervezési, valamint a Foglalkoztatási és
Szociális Adatbázis ügyviteli – feladatai végrehajtásának koordinálásával,

c) a súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi szerzési támogatásával összefüggésben a külföldrõl
behozott személygépkocsi, segédmotoros rokkantkocsi vagy kerekesszék magyarországi forgalomba
helyezésének elõ zetes engedélyezésével,

d) a szociális intézményi foglalkoztatással és a szociális foglalkoztatási támogatás pályáztatásával és
finanszírozásával,

e) a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások és a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásával,
f) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények mûködését engedélyezõ szervek

munkájának segítése céljából létrehozott iratmintáknak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények országos nyilvántartási rendszerén keresztül történõ elektronikus kiadásával,

g) a központi szociális információs rendszerek fejlesztésével
kapcsolatos feladatokat.

7.  § (1) A Hivatal a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban szakhatóságként vesz részt,
e feladatkörében szakhatósági állásfoglalást ad
a) a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátás,
b) a hozzátartozói nyugellátás,
c) a baleseti járadék,
d) a rehabilitációs járadék,
e) a rokkantsági járadék,
f) a rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék,
g) a fogyatékossági támogatás,
h) a bérpótló juttatás, a rendszeres szociális segély,
i) a magasabb összegû családi pótlék,
j) a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,
k) a bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményei,
l) a hadi rokkantsági ellátások
megállapításához.
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(2) A Hivatal a jogszabályban meghatározott esetekben szakértõi feladatokat lát el, e feladatkörében szakvéleményt ad
a) a keresõképesség vagy keresõképtelenség elbírálásáról,
b) a táppénzes idõszak alatt megállapítható egészségkárosodásról,
c) a baleseti táppénz idejének meghosszabbításához,
d) a súlyos fokozatú demens megbetegedésrõl,
e) a fogyatékos személyek alapvizsgálatához, a rehabilitációs és szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálathoz,

továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatához,
f) a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságáról,
g) a súlyos mozgáskorlátozottságról,
h) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai egészségi 

alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás mértékérõl,
i) a nemzeti helytállásért pótlék elbírálásához szükséges egészségkárosodás mértékérõl,
j) a nemzeti gondozási díj elbírálásához szükséges egészségkárosodás mértékérõl,
k) az 1945–1963 között törvénysértõ módon elítéltek juttatásainak megállapításához szükséges egészségkárosodás

mértékérõl,
l) a kárpótlási jegy ellenében járó életjáradék megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékérõl,
m) a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók fogyatékosságáról.

(3) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról  szóló uniós rendeletek hatálya alá nem
tartozó ellátás esetén a Hivatal – az illetékes társadalombiztosítási szerv külön megkeresésére és térítési díj fizetése
ellenében – szakvéleményt ad a Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ,
a) az Európai Unió tagállamában,
b) az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban részes más államban, vagy abban az államban, amelynek

állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban 
nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez,

c) kétoldalú szociális biztonsági egyezménnyel érintett államban
biztosítottnak minõsülõ személy rehabilitálhatóságáról, valamint javaslatot tesz az orvosi rehabilitációhoz szükséges
egészségügyi szolgáltatásokra.

8.  § (1) A Hivatal – foglalkoztatási rehabilitációs feladatkörében – ellátja
a) a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjával és az akkreditált

munkáltatók ellenõrzésével összefüggõ hatósági ügyekkel,
b) a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal

kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokkal, ezen belül
ba) a rehabilitációs foglalkoztatást elõsegítõ bértámogatással összefüggõ tervezési, nyilvántartási,
bb) a költségkompenzációs támogatással, valamint a rehabilitációs költségtámogatással kapcsolatos

pályázatok, támogatási kérelmek tekintetében a döntés-elõkészítéssel, valamint e támogatások havi
számfejtésével és folyósításával,

c) a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásával, az azt elõsegítõ támogatásokra,
szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatással, információnyújtással

kapcsolatos feladatokat.
(2) A Hivatal – foglalkoztatási rehabilitációs feladatkörében – ellátja a Társadalmi Megújulás Operatív Program

1.3.1 kiemelt projekt 1.2.1 számú, a Megváltozott munkaképességû ügyfelekkel  való bánásmód fejlesztését és az ÁFSZ
dolgozói szemléletváltás lehetõségének megteremtését célzó, az 1.2.2 számú, a Megváltozott munkaképességû
ügyfelek részére nyújtható szolgáltatások fejlesztését, továbbfejlesztését, a stratégiai együttmûködési formák
kialakítását és mûködtetését célzó, valamint az 1.2.3 számú, a Kommunikációs akadálymentesítésre irányuló
alprojektek szakmai felügyeletét.

9.  § A Hivatal – módszertani feladatkörében – kidolgozza és rendszeresen felülvizsgálja
a) a rehabilitációs, valamint a szociális ellátások és szolgáltatások iránti szükségletek felmérésének és értékelésének

a szempontjait,
b) a feladat- és hatáskörébe tartozó vizsgálatok szakmai szabályait, a 7.  § szerinti ellátásokra  való jogosultság

megállapításához szükséges szakértõi véleményezés szakmai rendszerét.

30758 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám



10.  § A Hivatal ellátja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselõk foglalkoztatása vonatkozásában a jogszabályban
meghatározott feladatokat. A fõigazgató a betegjogi, ellátottjogi, valamint a gyermekjogi képviselõvel a képviselõi
feladatok ellátására munkavégzésre irányuló szerzõdést köt.

11.  § A Hivatal ellátja a jogszabály által a feladat- és hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

4. A Hivatal feladataira vonatkozó hatásköri és illetékességi szabályok

12.  § A Hivatalnak
a) az 5.  §-ban meghatározott, a nyilvántartások vezetésére vonatkozó,
b) a 6.  §-ban meghatározott, a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi,
c) a 8.  §-ban meghatározott foglalkoztatási rehabilitációs, valamint
d) a 10.  §-ban meghatározott betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselõkkel kapcsolatos
feladatait a Hivatal fõigazgatósága látja el.

13.  § (1) A Hivatal szakértõi és szakhatósági tevékenysége során elsõ fokon a kirendeltség, másodfokon a regionális
igazgatóság jár el. A szakvéleményt és a szakhatósági állásfoglalást megalapozó vizsgálatokat a kirendeltségen
mûködõ elsõfokú szakértõi bizottságok és a regionális igazgatóságon mûködõ másodfokú szakértõi bizottságok
végzik.

(2) A Hivatal szakértõi és szakhatósági tevékenysége során a közigazgatási hatósági eljárásban
a) a mellékletben meghatározott székhelyen mûködõ regionális igazgatóságok az ott meghatározott illetékességi

területen,
b) a megyeszékhely városokban mûködõ kirendeltségek az adott megyére kiterjedõ illetékességgel
járnak el.

(3) Ha a szakhatósági vagy szakértõi eljárásba vont személy (a továbbiakban: érintett személy) nem rendelkezik
Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
a) az elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban a Fõvárosi Kirendeltség,
b) a másodfokú közigazgatási hatósági eljárásban a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság
jár el.

(4) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai egészségi
alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás mértékének meghatározásában
a) elsõ fokon a Fõvárosi Kirendeltség,
b) másodfokon a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság
jár el.

(5) A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók beszéd- és más fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban
a Fõvárosi Kirendeltség jár el.

(6) A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapítására irányuló eljárásban, a jogszabályban
meghatározott esetben másodfokon a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság jár el.

(7) A 3.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti, kötelezettségszegés esetén indított rendkívüli eljárásban a Hivatal székhelyén
létrehozott elsõ- és másodfokú szakértõi bizottság jár el országos illetékességgel.

5. A Hivatal hatósági tevékenységére vonatkozó általános szabályok

14.  § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Hivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv
a szociális és gyámhivatalok hatósági ügyeiben.

(2) A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló törvény rendelkezésétõl eltérõen
a központi államigazgatási szerv vezetõjének elsõ fokú döntése ellen van helye fellebbezésnek. Ebben az esetben
a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter.
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6.  A Hivatal szakértõi és szakhatósági tevékenységére vonatkozó eljárási szabályok

15.  § (1) Az elsõfokú szakértõi bizottság tagjait és elnökét a kirendeltség-vezetõ, a másodfokú szakértõi bizottság tagjait és
elnökét a regionális igazgató jelöli ki. A szakértõi bizottság elnökének a Hivatallal kormánytisztviselõi jogviszonyban
álló orvosszakértõ jelölhetõ ki.

(2) A szakértõi bizottság
a) a komplex minõsítés során legalább négy,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – legalább két orvosszakértõ
tagból áll.

(3) A szakértõi bizottságban a nem orvosszakértõ tagok száma nem haladhatja meg az orvosszakértõ tagok számát.
(4) A szakértõi bizottságnak nem lehet tagja az, aki részt vett vagy részt vesz az érintett személy gyógykezelésében,

rehabilitációjában, szociális ellátásában.
(5) A szakértõi bizottságnak orvosszakértõként egészségbiztosítási szakvizsgával rendelkezõ személy lehet a tagja.
(6) A komplex minõsítés során a szakértõi bizottság

a) legalább két tagja orvosszakértõ,
b) legalább egy tagja foglalkoztatási szakértõ,
c) legalább egy tagja szociális szakértõ.

16.  § (1) Szakhatósági eljárás esetén a Hivatal eljárására irányadó ügyintézési határidõ – ha a 7.  §-ban foglalt feladat- és
hatásköröket szabályozó jogszabály másként nem rendelkezik – harminc nap.

(2) A Hivatal – jogszabályban meghatározott esetekben – komplex minõsítést végez, amely során
a) az egészségkárosodás mértékét, ideértve a foglalkozási eredetû (üzemi baleset, foglalkozási betegség)

egészségkárosodás mértékét is, továbbá
b) ha az egészségkárosodás mértéke azt indokolja

ba) a szakmai munkaképességet,
bb) a rehabilitálhatóságot, a rehabilitáció lehetséges irányát, a rehabilitációs szükségleteket, a rehabilitációhoz

szükséges idõtartamot
kell vizsgálni.

(3) Komplex minõsítés elvégzésére irányuló szakhatósági eljárás esetén a megkeresõ hatóság a Hivatal rendelkezésére
bocsátja a komplex minõsítés elvégzéséhez szükséges iratokat, így különösen
a) az érintett személy egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat

tartalmazó háziorvosi, kezelõorvosi véleményt,
b) ha az érintett személy foglalkoztatott és a megalapozott szakhatósági állásfoglalás kiadásához szükséges,

a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól,
a munkavégzés körülményeirõl, kockázati viszonyairól, arról, hogy az érintett személy egészségi állapota alapján
jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e,

c) az egészségügyi dokumentációt, ha az érintett személy korábban egészségügyi ellátásban részesült, és
d) a jogszabály vagy az ellátást megállapító közigazgatási hatóság által rendszeresített formanyomtatványt vagy

nyilatkozatot.

17.  § (1) Ha a Hivatalnak nincs vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló foglalkoztatási szakértõje vagy az a szakértõi
bizottság tagjának nem jelölhetõ ki, a Hivatal megkeresésére az illetékes munkaügyi központ fõigazgatója
a foglalkoztatási szakértõ személyére a munkaügyi központ – 15.  § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ –
foglalkozási rehabilitációs munkatársai közül tesz javaslatot.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározottak kivételével a Hivatalnak a 7.  § szerinti vizsgálat elvégzéséhez nincs vele
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló szakértõje, a Hivatal a vizsgálat jogcíme szerinti szakértõi névjegyzéken
szereplõ és a 15.  § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ szakértõt vehet igénybe.

(3) A 3.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti, kötelezettségszegés esetén indított rendkívüli eljárás során a szakértõi bizottság
tagjává nem jelölhetõ ki olyan személy, aki az eljárással érintett ügyben korábban közremûködött.
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18.  § (1) A szakértõi bizottság elnöke a szakértõi bizottság tagjai közül elõadó szakértõt jelöl ki. Elõadó szakértõnek
szakhatósági eljárásban orvosszakértõ jelölhetõ ki, szakértõi eljárás során pedig a szakértõi bizottság bármely –
a vizsgálat jogcíme szerinti szakértelemmel rendelkezõ – tagja. A szakértõi bizottság elnöke és az elõadó szakértõ nem
lehet ugyanaz a személy.

(2) Az elõadó szakértõ a szakértõi bizottság elnöke által meghatározott határidõre
a) értékeli a szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény kiadásához szükséges dokumentumokat, ellenõrzi

az egészségügyi dokumentációt,
b) megvizsgálja az érintett személyt és – ha szükséges – kiegészítõ egészségügyi, képességfelmérõ vizsgálatot

rendel el,
c) összegzi és indokolja a rendelkezésre álló orvosi dokumentációból, egyéb iratból, valamint a b) pont szerinti

vizsgálatokból levonható következtetéseket, és ennek alapján döntéstervezetet készít.
(3) Személyes vizsgálatot kell végezni, ha

a) jogszabály azt kötelezõvé teszi,
b) a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján megalapozottan nem ítélhetõ meg az érintett

személy állapota, vagy
c) a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában –

az ellátásra  való jogosultságnak a szakértõi bizottság által vizsgált feltételei nem állnak fenn.
(4) A (3) bekezdés és a 20.  § (2) bekezdése szerinti személyes vizsgálatot – az (5) és (6) bekezdésben foglalt kivétellel –

a kirendeltség vagy a regionális igazgatóság székhelyén kell elvégezni.
(5) A személyes vizsgálat az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén is elvégezhetõ, ha a szakhatósági állásfoglalás

vagy szakvélemény kiadásához az érintett személy lakhatási viszonyainak, környezetének, önellátási vagy
önkiszolgálási képességének megismerése szükséges.

(6) A személyes vizsgálatot az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén kell elvégezni, ha az érintett személy
háziorvos által igazolt egészségi állapota nem teszi lehetõvé a kirendeltség vagy a regionális igazgatóság székhelyén
 való megjelenését.

(7) A kiegészítõ egészségügyi, képességfelmérõ vizsgálat elvégzésére a Hivatal együttmûködési megállapodást köthet
a megfelelõ személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezõ szolgáltatóval. A kiegészítõ egészségügyi, képességfelmérõ
vizsgálatot végzõ személyre is alkalmazni kell a 15.  § (4) bekezdésében foglalt kizárási szabályt.

19.  § A szakértõi bizottság az egészségkárosodás mértékét, a fogyatékosságot, a szakmai munkaképességet, valamint
a rehabilitálhatóságot a jogszabályokban és a szakmai szabályokban foglaltaknak megfelelõen véleményezi.
A szakmai szabályokat a Hivatal a honlapján közzéteszi.

20.  § (1) Az elõadó szakértõ a 18.  § (2) bekezdése szerinti tevékenységérõl folyamatosan konzultál a szakértõi bizottság
tagjaival.

(2) A szakértõi bizottság tagja a bizottság elnökénél kezdeményezheti kiegészítõ egészségügyi, fogyatékosság
megállapítására irányuló, képességfelmérõ vizsgálat elvégzését és az érintett személy személyes meghallgatását.
A vizsgálatra és a személyes meghallgatásra a 18.  § (3)–(7) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

(3) Ha az elõadó szakértõ tevékenységével kapcsolatban kötelezettségszegésre utaló megalapozott információ jut
a szakértõi bizottság tudomására, a szakértõi bizottság elnöke másik elõadó szakértõt jelöl ki, aki újból elvégzi a 18.  §
(2) bekezdésében foglaltakat.

(4) A szakértõi bizottság megvitatja az elõadó szakértõ döntéstervezetét, és ennek alapján dönt a szakhatósági
állásfoglalás és a szakvélemény tartalmáról. A döntés meghozatalára a szakértõi bizottság tagjainak többségi
szavazatával kerül sor. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

(5) A szakértõi bizottság ülésérõl – a döntést követõ 15 napon belül – az elõadó szakértõ jegyzõkönyvet készít.
A jegyzõkönyvet a szakértõi bizottság minden tagja aláírja.

(6) A szakvéleményt az elõadó szakértõ és a szakértõi bizottság elnöke írja alá. A szakhatósági állásfoglalást az elsõ fokú
szakhatósági eljárásban a kirendeltség-vezetõ, a másodfokú szakhatósági eljárásban a regionális igazgató
kiadmányozza.
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21.  § (1) A Hivatal által kiadott szakvélemény tartalmazza:
a) a véleményezett személy azonosítására szolgáló, a szakértõi bizottság által törvény alapján kezelhetõ azonosító

adatokat,
b) a véleményezett személy egészségi állapotára vonatkozó, a szakértõi bizottság által törvény alapján kezelhetõ

egészségügyi adatokat,
c) a szakvélemény kiállításának helyét, idõpontját, az eljáró szakértõi bizottság megnevezését, elnökének és elõadó

szakértõjének nevét és aláírását,
d) a szakvéleményt kérõ szerv megnevezését,
e) a szakértõi bizottságtól kért vizsgálat típusát, a szakértõi bizottságnak feltett kérdéseket, az azokra adott

válaszokat,
f) a szakértõi vizsgálat során felhasznált dokumentumok és az elvégzett vizsgálatok megjelölését, személyes

vizsgálat és meghallgatás esetén annak idõpontját és helyszínét és
g) a felülvizsgálat szükségességét, idõpontját, a szakvélemény idõbeli hatályát.

(2) A Hivatal által kiadott szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
törvényben foglaltakon kívül tartalmazza
a) az ügyfél azonosítására szolgáló, a szakértõi bizottság által törvény alapján kezelhetõ azonosító adatokat,
b) az ügyfél egészségi állapotára vonatkozó, a szakértõi bizottság által törvény alapján kezelhetõ egészségügyi

adatokat, valamint
c) a felülvizsgálat szükségességét, idõpontját, a szakhatósági állásfoglalás idõbeli hatályát.

7. Záró rendelkezések

22.  § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

23.  § (1) A szakértõi bizottság orvosszakértõi tagjainak az egészségbiztosítási szakvizsgát 2013. december 31-ig kell
megszerezniük. 2013. december 31-ét követõen egészségbiztosítási szakvizsgával nem rendelkezõ személy
a szakértõi bizottságnak orvosszakértõként nem lehet a tagja.

(2) A 2010. augusztus 16-án folyamatban lévõ, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok
felülvizsgálatát az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól
 szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 2010. augusztus 16-án hatályos szabályai alapján kell lefolytatni.
A 2010. augusztus 17-ét megelõzõen az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet által a gondozási
szükséglet tekintetében kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata
nélkül.

(3) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet, illetve jogelõdjei által a 7.  § (1) bekezdése szerinti ellátásokra
vonatkozó, 2009. október 1-je elõtt kiadott szakvéleményt szakhatósági állásfoglalásnak kell tekinteni.

(4) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet, illetve jogelõdjei által kiadott szakvélemények, szakhatósági
állásfoglalások – idõbeli hatályuk alatt – e rendelet hatálybalépését követõen is felhasználhatók.

(5) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet feladatait 2011. január 1-jétõl névmódosulásból adódóan
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megnevezéssel látja el.

(6) A Hivatalt az e rendelet által meghatározott, a rendelet hatálybalépését megelõzõen a Foglalkoztatási és Szociális
Hivatal által ellátott hatáskörök és feladatok tekintetében jogutódnak kell tekintetni. A 6.  § g) pontjában foglalt feladat
ellátása érdekében a TÁMOP 5.4.2. „Központi szociális információs fejlesztések” kiemelt projekt tekintetében a Hivatalt
a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal jogutódjának kell tekinteni.

(7) 2011. január 1-jétõl a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványnak
a) a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselõ mûködésének feltételeirõl  szóló rendeletben

meghatározott feladatai, és azok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok, a képviselõk foglalkoztatása tekintetében, 
valamint

b) a 10.  §-ban foglalt feladatai ellátása érdekében a TÁMOP 5.5.7. „Betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi képviselõi
hálózat és civil jogvédõ munka fejlesztése” kiemelt projekt tekintetében

a Hivatalt jogutódnak kell tekinteni.
(8) A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány megszüntetésének napjától a Hivatal a Betegjogi, Ellátottjogi

és Gyermekjogi Közalapítvány általános és egyetemes jogutódja.
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24.  § Hatályát veszti az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól
 szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal regionális igazgatóságai, székhelyük és illetékességi
területük

1. Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság
Székhelye: Budapest
Illetékességi területe: Közép-magyarországi régió (Fõváros és Pest megye)

2. Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhelye: Székesfehérvár
Illetékességi területe: Közép-dunántúli régió (Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye)

3. Észak-alföldi Regionális Igazgatóság
Székhelye: Debrecen
Illetékességi területe: Észak-alföldi régió (Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok
megye)

4. Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhelye: Gyõr
Illetékességi területe: Nyugat-dunántúli régió (Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye)

5. Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
Székhelye: Miskolc
Illetékességi területe: Észak-magyarországi régió (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye)

6. Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhelye: Pécs
Illetékességi területe: Dél-dunántúli régió (Baranya megye, Tolna megye, Somogy megye)

7. Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Székhelye: Szeged
Illetékességi területe: Dél-alföldi régió (Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye)
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A Kormány 332/2010. (XII. 27.) rendelete
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggõ 
egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet tekintetében a kárpótlási
jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény 12. §-ában,
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet tekintetében a
hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. §-ában,
a keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet
tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában,
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet tekintetében a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és q) pontjában,
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi
LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában, valamint a kötelezõ
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés n) pontjában,
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében,
a súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi
költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés e) pontjában és a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi
költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában,
a katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek
védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet tekintetében a
katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény
50. § (1) bekezdésében,
a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált
munkáltatók ellenõrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 1. alpontjában,
a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005.
(IX. 2.) Korm. rendelet tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
39. § (6) bekezdés a) pont 2. alpontjában,
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §
(1) bekezdés d) pontjában,
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet
tekintetében a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 11. pontjában,
a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
132. § (1) bekezdés j), o) és s) pontjában, továbbá a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
162. § (1) bekezdés p) pontjában,
az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tekintetében a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés m) pontjában,
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl szóló
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
162. § (1) bekezdés d) és i) pontjában,
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a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet tekintetében a fogyasztói
árkiegészítésrõl szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 9. § (4) bekezdésében,
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 
tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában,
a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet tekintetében a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi
LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés c) pontjában,
a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre, szakértõi szervekre vonatkozó
részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés q) pontjában,
a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott
személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés r) pontjában,
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet tekintetében a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet tekintetében a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 26. pontjában,
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetûek
foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott
munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. 
(VI. 19.) Korm. rendelet tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. §
(5) bekezdésében,
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló
213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §
(1) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
s) pontjában,
az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet
tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,
a szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) és s) pontjában,
az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékrõl, az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység végzésérõl és annak feltételeirõl, 
a szakértõ mûködésérõl szóló 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet tekintetében az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség
elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A. § (15) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá
a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet, az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl
szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.)
Korm. rendelet, a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet, az egyes, tartós
idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, az
egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet tekintetében az Alkotmány
35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
a következõket rendeli el:

1. A rokkantsági járadékról  szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet módosítása

1.  § A rokkantsági járadékról  szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 1.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az igénylõ a kérelemhez az orvosszakértõi szervnek a munkaképtelenség, illetve az egészségkárosodás
mértékét megállapító, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét nem csatolta, az eljáró
hatóság – a munkaképtelenség, illetve az egészségkárosodás mértéke kérdésében – szakhatósági állásfoglalás kiadása 
céljából megkeresi az orvosszakértõi szervet.”
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2. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl  szóló 
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

2.  § Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl  szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet
a) 5/B.  § (4) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetnek a kérelmezõ lakóhelye, illetve 

tartózkodási helye szerint illetékes szakértõi bizottsága (a továbbiakban: szakértõi bizottság)” szövegrész helyébe
az „orvosszakértõi szerv” szöveg,

b) 5/B.  § (4) bekezdésében a „szakvéleményt” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalást” szöveg,
c) 5/B.  § (5) bekezdésében az „a szakértõi bizottságot” szövegrész helyébe az „az orvosszakértõi szervet” szöveg,
d) 5/C.  § (1) bekezdésében az „a szakértõi bizottság szakvéleményében” szövegrész helyébe az „az orvosszakértõi

szerv szakvéleményében, szakhatósági állásfoglalásában” szöveg, a „szakvélemény” szövegrész helyébe
a „szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás” szöveg,

e) 5/C.  § (3) bekezdésében az „a szakértõi bizottságot, hogy adjon szakvéleményt” szövegrész helyébe az
„az orvosszakértõi szervet, hogy adjon szakhatósági állásfoglalást” szöveg

lép.

3. A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól  szóló 
87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet módosítása

3.  § A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól  szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet 1.  §
(1) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet elsõfokú szakértõi bizottsága” szövegrész
helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg lép.

4. A hadigondozásról  szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról  szóló 
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

4.  § A hadigondozásról  szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról  szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a) 2.  § (1) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: Szakértõi

Intézet)” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg,
b) 2.  § (4) bekezdésében a „szakvéleményt” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalást” szöveg,
c) 2.  § (5) és (6) bekezdésében, 2. mellékletében és 3. mellékletében a „szakvélemény” szövegrész helyébe

a „szakhatósági állásfoglalás” szöveg,
d) 2.  § (6) bekezdésében a „szakvéleményében” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalásában” szöveg,
e) 2.  § (6) és (7) bekezdésében, valamint 6. mellékletében az „a Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az „az

orvosszakértõi szerv” szöveg,
f) 7.  § (3) bekezdésében a „szakértõi intézeti szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalás”

szöveg, a „szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalás” szöveg,
g) 2. mellékletében és 3. mellékletének címében az „A Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az „Az orvosszakértõi

szerv” szöveg,
h) 3. mellékletében a „szakvéleményének” szövegrész helyébe a „szakhatósági állásfoglalásának” szöveg
lép.

5. A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl  szóló 
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

5.  § A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl  szóló 102/1995. (VIII. 25.)
Korm. rendelet
a) 7.  § (5) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: Szakértõi

Intézet)” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg,
b) 8.  § (3), (4) és (6) bekezdésében, 9.  § (1) és (4) bekezdésében, 4. számú mellékletének címében és 4. számú

melléklet II. 13. pontjában az „a Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az „az orvosszakértõi szerv” szöveg,
c) 8.  § (6) bekezdésében az „A Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az „Az orvosszakértõi szerv” szöveg
lép.

30766 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám



6. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl  szóló 
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

6.  § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 3.  § (1) bekezdés b) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,
b) 4.  § (1) bekezdés a) pontjában az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetnek” szövegrész helyébe 

az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak” szöveg,
c) 3. számú mellékletében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg
lép.

7. A nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl  szóló 
173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

7.  § A nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl  szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 8.  § (6) bekezdésében 
az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg lép.

8. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

8.  § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
30/B.  § (1) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal” szöveg lép.

9. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról  szóló 
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

9.  § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról  szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 22.  § (4) bekezdésében az „Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet szakvéleményével” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv
szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával” szöveg lép.

10. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

10.  § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet
a) 2.  § (2) bekezdés h) pontjában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: Szakértõi

Intézet)” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg,
b) 11.  § (3) bekezdés f) pontjában az „a Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az „az orvosszakértõi szerv” szöveg,
c) 27.  § (3) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „a Szakértõi Intézet szakvéleménye” szövegrész helyébe az

„az orvosszakértõi szerv szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása” szöveg,
d) 42.  § (3) bekezdésében az „a Szakértõi Intézet szakértõi bizottságai véleményezik” szövegrész helyébe az

„az orvosszakértõi szerv szakhatósági állásfoglalásban állapítja meg” szöveg,
e) 42.  § (4) bekezdésében az „A Szakértõi Intézet szakértõi bizottsága a szakvéleményérõl” szövegrész helyébe az

„Az orvosszakértõi szerv a szakhatósági állásfoglalásáról” szöveg,
f) 42.  § (5) bekezdésében az „a Szakértõi Intézet illetékes szakértõi bizottságának véleményét” szövegrész helyébe

az „az orvosszakértõi szerv szakvéleményét, szakhatósági állásfoglalását” szöveg,
g) 46.  §-ában az „a Szakértõi Intézet elsõfokú szakértõi bizottsága véleménye” szövegrész helyébe az

„az orvosszakértõi szerv szakvéleménye” szöveg
lép.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám 30767



11. A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, 
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól  szóló 
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

11.  § A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 6.  § (1) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális
Szakértõi Intézetnek” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szervnek” szöveg lép.

12. Az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról  szóló
267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

12.  § Az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról  szóló 267/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet
a) 1.  § (1) bekezdésében a „munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette” szövegrész helyébe a „legalább

67%-os munkaképesség-csökkenést vagy legalább 50%-os egészségkárosodást szenvedett” szöveg,
b) 6.  § (3) bekezdésében a „munkaképesség-csökkenés mértékét az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi

Intézet” szövegrész helyébe a „munkaképesség-csökkenés vagy az egészségkárosodás mértékét
az orvosszakértõi szerv” szöveg

lép.

13. A lakáscélú állami támogatásokról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

13.  § (1) A lakáscélú állami támogatásokról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9.  § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következõ módon kell igazolni:]
„b) az orvosszakértõi szervnek a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosság minõsítését
tartalmazó szakvéleményét vagy szakhatósági állásfoglalását arról, hogy az igénylõ mozgásszervi fogyatékos vagy
súlyos mozgáskorlátozott,”

(2) A lakáscélú állami támogatásokról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 18.  § (2) bekezdés c) pontjában az „Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg lép.

14. A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik
járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási
szabályokról  szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet módosítása

14.  § (1) A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális
érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról  szóló 173/2005. (IX. 1.)
Korm. rendelet 2.  § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A családi segélyre jogosultság érdekében igazolni kell:]
„a) a legalább 50%-os egészségkárosodást az orvosszakértõi szerv szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával,
vagy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv ellátást megállapító határozatával,”

(2) A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális
érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról  szóló 173/2005. (IX. 1.)
Korm. rendelet 15.  § (2) bekezdésében az „a Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az „az orvosszakértõi szerv” szöveg
lép.

15. A megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának,
továbbá az akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól  szóló 
176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

15.  § A megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá
az akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól  szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet
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a) 8.  § (1) bekezdés d) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak (a továbbiakban: FSZH)” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

b) 10.  § (13) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg,
c) 10.  § (14) bekezdésében és 13.  § (1) bekezdésében az „az FSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg
lép.

16. A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 
költségvetési támogatásáról  szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

16.  § (1) A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról  szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2.  § e) pont ea)–ed) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában
megváltozott munkaképességû munkavállaló: az a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló, akinek
munkaszerzõdés szerinti napi munkaideje a napi négy órát eléri, ha]
„ea) a munkaképesség-csökkenés – 2011. január 1-jét megelõzõen az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi
Intézet (a továbbiakban: ORSZI), 2007. augusztus 15-ét megelõzõen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos
Orvosszakértõi Intézete (a továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy 2001. január 1-jét
megelõzõen, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértõi Intézetének szakvéleménye
szerint – 50–66 százalékos mértékû, illetve az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági
állásfoglalása, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) szakhatósági állásfoglalása
szerint – 40–49 százalékos mértékû, vagy
eb) a munkaképesség-csökkenés – az ORSZI vagy az OOSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy
2001. január 1-jét megelõzõen, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértõi Intézetének
szakvéleménye szerint – 67–100 százalékos mértékû, vagy
ec) az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az NRSZH szakhatósági
állásfoglalása szerint – 79 százalékot meghaladó mértékû, vagy
ed) az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az NRSZH szakhatósági
állásfoglalása szerint – 50–79 százalékos mértékû, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását
megelõzõ munkakörében, illetve a képzettségének megfelelõ más munkakörben  való foglalkoztatásra rehabilitáció
nélkül nem alkalmas, azonban az NRSZH vagy az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása alapján
rehabilitációja nem javasolt, vagy”

(2) A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról  szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2.  § e) pont ej)–ek) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában
megváltozott munkaképességû munkavállaló: az a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló, akinek
munkaszerzõdés szerinti napi munkaideje a napi négy órát eléri, ha]
„ej) az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az NRSZH szakhatósági
állásfoglalása szerint – 50–79 százalékos mértékû, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását
megelõzõ munkakörében, illetve a képzettségének megfelelõ más munkakörben  való foglalkoztatásra rehabilitáció
nélkül nem alkalmas és rehabilitálható, vagy
ek) az ea)–ej) alpontban meghatározott mértékû munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás, illetõleg
fogyatékosság nem állapítható meg, azonban az NRSZH, az ORSZI vagy az OOSZI szakvéleménye, szakhatósági
állásfoglalása szerint jelenlegi munkakörében vagy tanult foglalkozásában, illetõleg más munkakörben vagy
foglalkozás keretében személyre  szóló rehabilitáció meg valósításával foglalkoztatható tovább;”

(3) A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról  szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet
a) 5.  § (3) bekezdésében az „OOSZI, vagy az ORSZI – a 2.  § (1) bekezdése e) pontjának ej)-ek) alpontjaiban megjelölt

körülményt elsõ alkalommal megállapító – szakvéleménye” szövegrész helyébe az „NRSZH, az ORSZI vagy
az OOSZI – a 2.  § (1) bekezdés e) pont ej)–ek) alpontjában megjelölt körülményt elsõ alkalommal megállapító –
szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása” szöveg,

b) 6.  § (1) bekezdés a) pontjában az „OOSZI vagy az ORSZI szakvéleménye” szövegrész helyébe az „NRSZH, az ORSZI
vagy az OOSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása” szöveg,
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c) 10.  § (1) bekezdés b) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

d) 12.  § (3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,
e) 12.  § (5) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal” szövegrész helyébe a „Hivatallal” szöveg
lép.

17. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

17.  § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a) 15.  § (2) bekezdésében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetnek” szövegrész helyébe az

„a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak” szöveg,
b) 5. számú mellékletében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az

„a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg
lép.

18. A felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

18.  § A felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 79/2006. (IV. 5.)
Korm. rendelet 19.  § (2) bekezdés b) pontjában az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet” szövegrész
helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg lép.

19. A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról  szóló 
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

19.  § A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról  szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet
a) 3.  § (2) bekezdésében és 11.  § (3) bekezdés d) pontjában a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet” szövegrész

helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg,
b) 6.  § (8) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: FSZH)” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
c) 7.  § b) pontjában és 7/B.  § (2) bekezdésében az „az FSZH-val” szövegrész helyébe az „a Hivatallal” szöveg,
d) 7/A.  § (1) bekezdésében, 7/B.  § (2) bekezdésében, 9.  § (6) bekezdésében, 10.  § (1) és (2) bekezdésében, 11.  §

(1) bekezdésében, 11.  § (3) bekezdés c) pontjában, 11.  § (5) és (6) bekezdésében, 12.  § (1), (2) és (6) bekezdésében,
13.  § (4) bekezdésében, 13/A.  § (2) bekezdésében, 14.  § (1) bekezdés felvezetõ szövegében, 14.  § (1) bekezdés
a) pontjában, 14.  § (2) bekezdés h) pontjában, 15.  § (2) és (3) bekezdésében, 16.  § (1), (2) és (6) bekezdésében,
16/A.  § (5) bekezdés b) és c) pontjában, 16/A.  § (7) bekezdésében, 16/B.  § (1), (3) és (4) bekezdésében, 16/B.  §
(8) bekezdés e) és f) pontjában, 16/B.  § (10) bekezdésében, 16/C.  § (1), (4) és (7) bekezdésében, 16/D.  § (3), (5), (6),
(7) és (9) bekezdésében az „az FSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,

e) 10.  § (3) bekezdésében, 12.  § (4) bekezdésében, 16.  § (3), (4) és (6) bekezdésében, 16/A.  § (4) és (5) bekezdésében,
16/C.  § (4) és (7) bekezdésében, 16/D.  § (6) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg,

f) 14.  § (2) bekezdésében az „FSZH-hoz” szövegész helyébe a „Hivatalhoz” szöveg,
g) 14.  § (2) bekezdés h) pontjában, 16/A.  § (6) bekezdésében, 16/C.  § (2) bekezdésében az „az FSZH-t” szövegrész

helyébe az „a Hivatalt” szöveg,
h) 14.  § (3) bekezdésében, 15.  § (1) bekezdésében, 16/C.  § (3) és (6) bekezdésében az „az FSZH-nak” szövegrész

helyébe az „a Hivatalnak” szöveg,
i) 16.  § (4) bekezdésében az „az FSZH-nál” szövegrész helyébe az „a Hivatalnál” szöveg,
j) 16.  § (5) bekezdés b) pontjában az „FSZH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg
lép.
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20. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról 
és országos nyilvántartásáról  szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

20.  § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról  szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 3.  § (1) bekezdésben a „Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól” szöveg lép.

21. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról  szóló 
289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21.  § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról  szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3/A.  §-ában az „az Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt”
szöveg lép.

22. A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól  szóló 
302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

22.  § A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól  szóló 302/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet
a) 1.  § (3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és

Szociális Hivatal” szöveg,
b) 1.  § (3) és (4) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „társadalmi

esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
c) 5.  § (8) bekezdésében az „a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által vezetett” szövegrész helyébe az „az” szöveg
lép.

23. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl  szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

23.  § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és
illetékességérõl  szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 2.  § (4) bekezdés a) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs 

és Szociális Hivatal” szöveg,
b) 14.  § (1) bekezdés b) pontjában, 16.  §-ában és 18.  §-ában a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet” szövegrész

helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg
lép.

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

24.  § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl  szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 8.  § (1) bekezdés
g) pontjában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet szakvéleménye” szövegrész helyébe
az „orvosszakértõi szerv szakvéleménye” szöveg lép.

25. A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

25.  § A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet
a) 33.  § (2) bekezdésében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet szakvéleményezési hatásköre

az érintettre kiterjed, e szerv szakvéleményével összhangban” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és
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Szociális Hivatal szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás kiadására vonatkozó feladat- és hatásköre
az érintettre kiterjed, a szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással összhangban” szöveg,

b) 23/b. számú mellékletének „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ” részében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi
Intézet által kiállított szakvélemény(eke)t, amennyiben készült ilyen szakvélemény” szövegrész helyébe az
„a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított szakvéleményt, szakhatósági állásfoglalást,
amennyiben ilyen készült” szöveg

lép.

26. A komplex rehabilitációról  szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

26.  § (1) A komplex rehabilitációról  szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 14.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(1) Az Rjtv. és az e rendelet által meghatározott feladatok végrehajtásához az Országos Nyugdíjbiztosítási
Fõigazgatóság, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a rehabilitációs szakértõi szerv az együttmûködés, továbbá
az Rjtv. 14–16.  §-ában meghatározott keretek között az adatok kölcsönös átadásának rendjét megállapodásban
határozza meg, és az együttmûködés érdekében közös informatikai eljárási rendet alakít ki.”

(2) A komplex rehabilitációról  szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet
a) 1.  §-ában az „Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: ORSZI)” szövegrész

helyébe az „A rehabilitációs szakértõi szerv” szöveg,
b) 5.  § (4) bekezdésében és 6.  § (3) bekezdésében a „központi szervezete” szövegrész helyébe a „megyei (fõvárosi)

szervezete” szöveg,
c) 10.  § (3) bekezdésében és 14.  § (6) bekezdésében az „Rjtv. 10.  §-ának (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe

az „Rjtv. 10.  § (2) bekezdése, vagy az Rjtv. 31.  §-a szerinti” szöveg,
d) 14.  § (2) és (3) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész helyébe az „A Foglalkoztatási Hivatal” szöveg,
e) 14.  § (2) bekezdésében az „az ORSZI” szövegrész helyébe az „a rehabilitációs szakértõi szerv” szöveg,
f) 14.  § (8) bekezdésében az „az ORSZI-t” szövegrész helyébe az „a rehabilitációs szakértõi szervet” szöveg
lép.

(3) A komplex rehabilitációról  szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 5.  § (1), (3) és (4) bekezdésében, 6.  §
(3) bekezdésében, 7.  § f) pontjában és 14.  § (5)–(10) bekezdésében a „regionális” szövegrész hatályát veszti.

27. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre,
szakértõi szervekre vonatkozó részletes szabályokról  szóló 
340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

27.  § A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre, szakértõi szervekre
vonatkozó részletes szabályokról  szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 8.  §-ában az „Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg lép.

28. Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól  szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása

28.  § Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól  szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdésében
az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetnek a kérelmezõ lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint 
illetékes” szövegrész helyébe az „a rehabilitációs szakértõi szerv” szöveg lép.

29. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá
a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról  szóló 
92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

29.  § (1) A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális
intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról  szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 4.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(2) A Hivatal szakértõi bizottságaira és mûködésükre az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló kormányrendelet rendelkezéseit
kell alkalmazni.”

(2) A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális
intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról  szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet
a) 1.  § (3) bekezdés d) pontjában az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban:

ORSZI)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
b) 2.  § (1) és (2) bekezdésében, 5.  § (5) és (8) bekezdésében és 8.  § (2) bekezdésében az „az ORSZI” szövegrész helyébe 

az „a Hivatal” szöveg,
c) 4.  § (1) bekezdésében az „Az ORSZI” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg
lép.

30. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl  szóló 
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

30.  § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl  szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
6.  § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bizottság]
„b) egy tagját a Hivatal jelöli ki,
c) egy tagját a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet jelöli ki,”

(2) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl  szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
a) 4.  § (7) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: FSZH)” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
b) 5.  § (1), (6) és (8) bekezdésében, 6.  § (1), (5) és (6) bekezdésében, 7.  § (1) bekezdésében, 7.  § (2) bekezdés

d) pontjában, 7.  § (5) és (7) bekezdésében, 9.  § (1) és (5) bekezdésében, 10.  § (1) bekezdés felvezetõ szövegében,
10.  § (1) bekezdés a) pontjában, 10.  § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 10.  § (2) bekezdés m) és r) pontjában,
11.  § (2) és (4) bekezdésében, 13.  § (2) bekezdésében, 15.  § (1) bekezdés h) és i) pontjában, 16.  § (1), (3) és
(4) bekezdésében, 16.  § (8) bekezdés d) pontjában, 16.  § (10) bekezdésében, 17.  § (1) és (4) bekezdésében, 18.  §
(3) bekezdésében, 19.  § (7) bekezdésében, valamint 21.  § (1), (3), (4) és (5) bekezdésében az „az FSZH” szövegrész
helyébe az „a Hivatal ” szöveg,

c) a 8.  § (5) bekezdésében, 12.  § (3) és (4) bekezdésében, 15.  § (1) és (2) bekezdésében, 17.  § (4) bekezdésében, 18.  §
(3) bekezdésében, 21.  § (3) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész helyébe az „A Hivatal ” szöveg,

d) 10.  § (3) bekezdésében, 12.  § (1) bekezdésében, 12.  § (4) bekezdésében, 17.  § (3) bekezdésében, 18.  §
(2) bekezdésében az „az FSZH-nak” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg,

e) 11.  § (3) bekezdésében, 12.  § (2) bekezdésében, 15.  § (3) bekezdésében, 17.  § (2) bekezdésében az „az FSZH-t”
szövegrész helyébe az „a Hivatalt” szöveg,

f) 12.  § (5) bekezdés b) pontjában az „FSZH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg
lép.

31. A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

31.  § A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
a) 59.  § (2) bekezdésében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet szakvéleményezési hatásköre

az érintettre kiterjed, e szerv szakvéleményével összhangban” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás kiadására vonatkozó feladat- és hatásköre
az érintettre kiterjed, a szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással összhangban” szöveg,

b) 10. számú mellékletének „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ” részében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi
Intézet által kiállított szakvélemény(eke)t, amennyiben készült ilyen szakvélemény” szövegrész helyébe az
„a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított szakvéleményt, szakhatósági állásfoglalást,
amennyiben ilyen készült” szöveg

lép.
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32. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: 
„Decentralizált programok a hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás
Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességû emberek
rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról  szóló 
132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

32.  § (1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos
helyzetûek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció:
„Megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható
támogatásokról  szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet az „A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás
1.1.2. konstrukció: Decentralizált programok a hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért” alcímet megelõzõen
a következõ 1/A.  §-sal egészül ki:
„1/A.  § A Minisztérium az 1.1.1. Programmal kapcsolatos feladatait a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal
együttmûködésben  valósítja meg.”

(2) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos
helyzetûek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció:
„Megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható
támogatásokról  szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet 11.  § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az 1.1.1. Programra vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából megváltozott munkaképességû személy,
az az álláskeresõ, akinek]
„ba) a munkaképesség-csökkenése – 2011. január 1-jét megelõzõen az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi
Intézet (a továbbiakban: ORSZI), 2007. augusztus 15-ét megelõzõen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos
Orvosszakértõi Intézete szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy 2001. január 1-jét megelõzõen, vasutas
biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértõi Intézetének szakvéleménye szerint – 50–66 százalékos
mértékû, illetve az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) szakhatósági állásfoglalása szerint – 40–49 százalékos
mértékû, vagy
bb) az egészségkárosodása – az ORSZI szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, vagy az NRSZH szakhatósági
állásfoglalása szerint – 50–79 százalékos mértékû, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását
megelõzõ munkakörében, illetve a képzettségének megfelelõ más munkakörben  való foglalkoztatásra rehabilitáció
nélkül nem alkalmas és rehabilitálható.”

33. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók
normatív állami támogatásáról  szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

33.  § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami
támogatásáról  szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2.  § (4) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak” szöveg lép.

34. Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl  szóló 
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

34.  § Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl  szóló 288/2009. (XII. 15.)
Korm. rendelet 1. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

35. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl  szóló
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

35.  § A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl  szóló 321/2009. (XII. 29.)
Korm. rendelet
a) 2.  § (1) bekezdés c) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: FSZH)” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

30774 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám



b) 2.  § (2) bekezdés b) pontjában, 4.  § (2) bekezdés a) pont ae) alpontjában az „az FSZH-t” szövegrész helyébe az
„a Hivatalt” szöveg,

c) 2.  § (6) bekezdésében, 13.  § (11) bekezdésében, 15.  § (2) és (5) bekezdésében az „az FSZH” szövegrész helyébe
az „a Hivatal” szöveg,

d) 2.  § (6) bekezdésében, 15.  § (1), (2) és (4) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg,
e) 11.  § (8) bekezdés d) pontjában, 14.  § (9) bekezdésében, 15.  § (2) bekezdésében az „az FSZH-nak” szövegrész

helyébe az „a Hivatalnak” szöveg,
f) 15.  § (2) bekezdésében az „az FSZH-val” szövegrész helyébe az „a Hivatallal” szöveg,
g) 22.  § (18) bekezdésében az „FSZH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg
lép.

36. Az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékrõl, az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység
végzésérõl és annak feltételeirõl, a szakértõ mûködésérõl  szóló 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet
módosítása

36.  § Az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékrõl, az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység végzésérõl és
annak feltételeirõl, a szakértõ mûködésérõl  szóló 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: FSZH)” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
b) 1.  § (3) és (5) bekezdésében, 4.  § (1) bekezdésében, 6.  § (1), (3) és (4) bekezdésében az „Az FSZH” szövegrész

helyébe az „A Hivatal” szöveg,
c) 1.  § (4) bekezdésében, 2.  § (1) bekezdésében az „az FSZH-nak” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg,
d) 2.  § (1) bekezdésében az „FSZH-hoz” szövegrész helyébe a „Hivatalhoz” szöveg,
e) 2.  § (2) bekezdésében az „az FSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,
f) 5.  §-ában az „az FSZH-val” szövegrész helyébe az „a Hivatallal” szöveg
lép.

37. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

37.  § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 30.  § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért  való felelõssége körében]
„e) együttmûködik a Foglalkoztatási Hivatallal, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, valamint a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézettel,”

(2) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 66.  § (1) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter
irányítja]
„bb) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt,
bc) a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet.”

38. Záró rendelkezések

38.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 34.  § és a melléklet 2011. január 2-án lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2011. január 3-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl  szóló 288/2009. (XII. 15.)
Korm. rendelet 1. mellékletének
a) Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program Adatgyûjtések – Adatátvételek rész 2064. nyilvántartási száma alatt

aa) az „Adatgyûjtés – Adatátvétel címe” oszlopban az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet”
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,

ab) az „Adatgyûjtés – Adatátvétel adatszolgáltatóinak meghatározása” oszlopban az „Országos Rehabilitációs
és Szociális Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,

b) Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program Adatgyûjtések – Adatátvételek rész 2066. nyilvántartási száma alatt
az „Adatgyûjtés – Adatátvétel adatszolgáltatóinak meghatározása” oszlopban a „Foglalkoztatási és Szociális
Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,

c) Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program Adatkörök rész 2064. nyilvántartási száma alatt az
ca) „Adatgyûjtés – Adatátvitel cím” oszlopban az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet”

szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,
cb) „Adatgyûjtés – Adatátvitel adatkör” oszlopban az „ORSZI Országos Rehabilitációs és Szociális szakértõi

Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg
lép.

A Kormány 333/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról  szóló 
289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1) bekezdés t) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1.  § A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról  szóló 289/2007. (X. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  § l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„l) jogosultsági idõszak: a 2009. január 1-je és 2011. április 30-a közötti idõszak;”

2.  § Az R. 3.  § (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(Gázfogyasztás esetén a támogatás)
„c) a jogosultsági idõszak 2011. január 1-jétõl 2011. április 30-áig terjedõ részidõszakában legfeljebb 40 800 MJ,
nagycsaládos háztartás esetében legfeljebb 81 600 MJ”
(hõmennyiségre jár.)

3.  § Az R. 10.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szolgáltató az igénylést havonta két alkalommal, a hónap 5. és 20. napjáig, de legkésõbb 2018. január 5-éig
küldheti meg elektronikusan és – a közremûködõnél rendelkezésre álló aláírásbejelentõn szereplõ személy(ek)
aláírásával ellátott – papír alapon a közremûködõnek. Az igénylésben azon számlákon jóváírt támogatás tüntethetõ
fel, amelyeken a feltüntetett fogyasztási idõszak zárónapja korábbi, mint az igénylés megküldésének idõpontja.
Ugyanazon számlára és támogatási összegre igénylés csak egyszer nyújtható be.”

4.  § Az R. 11.  §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) E rendeletnek a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról  szóló 289/2007.
(X. 31.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 333/2010. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 1.  § l) és m) pontjában,
3.  § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában, 3.  § (2) bekezdés b) pont
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bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában, valamint 3.  § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakat 
a 2010. december 31-én fennálló támogatási jogosultságokra új határozat meghozatala, illetve a határozat módosítása 
nélkül alkalmazni kell.”

5.  § Az R.
a) 1.  § m) pontjában a „2010. december 31-én” szövegrész helyébe a „2011. április 30-án” szöveg,
b) 3.  § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában, valamint

(2) bekezdés b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában a „2010. december
31-éig” szövegrész helyébe a „2011. április 30-áig” szöveg,

c) 9.  § (1) bekezdésében az „az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás
mûködési rendjérõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben” szövegrész helyébe az „az államháztartásról
 szóló törvényben, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló kormányrendeletben” szöveg

lép.

6.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 334/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl  szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról  szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
1997. évi LXXX. törvény 58.  § (1) bekezdés a), c), d) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról  szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4.  § (6) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Tbj. 10.  § (3) bekezdésében nem említett, a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett
ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott, a Tbj. szerint mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ
mezõgazdasági termelõ biztosítási kötelezettsége a nyilvántartásba vétel napjától a nyilvántartásból  való törlés
napjáig áll fenn.”

2.  § Az R. 4/A.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A biztosítás szünetelése alatt – a szünetelést megelõzõen fennálló biztosítással járó jogviszony alapján – kifizetett
(juttatott) járulékalapot képezõ jövedelmet a járulékfizetési felsõ határig úgy kell figyelembe venni, mintha annak
kifizetésére a szünetelés kezdõ napját megelõzõ napon került volna sor.”

3.  § Az R. 6.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.  § Az egyéni és társas vállalkozó járulékfizetési alsó határának számításánál havonta meg kell állapítani, hogy
a tárgyév elsõ napjától, illetve a vállalkozói vagy személyes közremûködõi tevékenység év közben történõ
megkezdése esetén ennek napjától a tárgyhónap utolsó napjáig a megállapított járulékalap havi átlagban eléri-e a Tbj. 
szerinti minimálbér összegét. Ha a járulékalap havi átlagos összege a tárgyhavi járulékalapot képezõ jövedelem
mellett kisebb a Tbj. szerinti minimálbérnél, a járulékokat a tárgyhónapban meg kell fizetni az után az összeg után is,
amellyel a járulékalap havi átlagos összege eléri a Tbj. szerinti minimálbér összegét.”
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4.  § Az R. 7/C.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A magánnyugdíjpénztár-tag tagdíjfizetési kötelezettsége)
„a) a Tbj. 34.  § (1) bekezdése alapján kötött megállapodásban meghatározott idõponttal,”
(kezdõdõen áll fenn.)

5.  § (1) Az R. 21/A.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A magánnyugdíjpénztár (1)–(3) bekezdésben meghatározott határidõt követõ, késedelmes utalása  miatt
a pénztárt a határidõ lejártát követõ naptól a visszautalás napjáig a késedelem minden naptári napjára az Art. 165.  §
(2) bekezdése szerinti mértékû kamat terheli. Az állami adóhatóság jelzése alapján a magánnyugdíjpénztár
a megkeresést követõ 8 napon belül átutalja a késedelmi kamat összegét az állami adóhatóság részére. Az átutalás
a Magyar Államkincstár által vezetett, erre a célra megnyitott technikai számlára történik.”

(2) Az R. 21/C.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A társadalombiztosítási kifizetõhellyel rendelkezõ foglalkoztató – a helyi önkormányzati kör kivételével – az általa
kifizetett ellátások összegét az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatal
mint kifizetõhely esetén az OEP-nél igényelheti.
(2) Az elszámolást az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mint
kifizetõhelyek esetén az OEP részére kell megküldeni. Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv, illetve az OEP
az adatokat felülvizsgálja, és az elszámolás beérkezését követõ 8 napon belül rendelkezik a táppénz-hozzájárulással
csökkentett összeg megtérítésérõl.”

6.  § Az R. 22.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az (1)–(3) bekezdés szerinti bejelentést elektronikus úton vagy gépi adathordozón az OEP által rendszeresített
programmal, a (4) bekezdés szerinti bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni. A Tbj.
44/A.  § (10) bekezdése szerinti bejelentést elektronikus úton vagy gépi adathordozón az OEP által rendszeresített
programmal, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni.”

7.  § Az R. 25.  § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem állapítható meg a magyar jog alkalmazandó jogként, ha)
„a) a foglalkoztató
aa) a cégbíróság által jogerõsen be nem jegyzett elõtársaság,
ab) a kiküldetés teljes idõtartama alatt csak olyan munkavállalókat foglalkoztat belföldön, akik a cég irányításával
vagy adminisztratív tevékenységével kapcsolatos feladatokat látnak el, vagy
ac) a kiküldetés helye szerinti államban a magyarországi tevékenységéhez képest – a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes
meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról  szóló, 2006. december 20-i
1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. melléklete szerint – más nemzetgazdasági ágazatba tartozó
tevékenységet folytat, vagy”

8.  § Az R. 26.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem alkalmazható a magyar jog az önálló vállalkozó másik államban folytatott tevékenységének idõtartama alatt,
ha e tevékenységéhez – az (1) bekezdés b) pontja szerint – hasonló belföldi tevékenységet az önálló vállalkozó a másik
tagállami munkavégzés megkezdése elõtt kevesebb mint 60 napig folytatott.”

9.  § Az R. 27.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a munkavállaló a koordinációs rendeletek hatálya alá tarozik, a (3) bekezdés akkor alkalmazható, ha
a munkavállaló belföldön és a másik tagállamban egy olyan munkáltató javára végez munkát, amely az Európai Unió
területén letelepedett.”
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10.  § Az R.
a) 2.  § (7) bekezdésében az „az Mpt.” szövegrész helyébe az „a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

 szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.)” szöveg,
b) 5/A.  § (2) bekezdésében a „regionális egészségbiztosítási pénztár (a továbbiakban: REP)” szövegrész helyébe

a „fõvárosi, megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve
(a továbbiakban: egészségbiztosítási szakigazgatási szerv)” szöveg,

c) 5/A.  § (3) bekezdésében a „tájékoztatja a REP-et” szövegrész helyébe a „tájékoztatja az egészségbiztosítási
szakigazgatási szervet, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mint kifizetõhelyek esetén az OEP-et,”
szöveg,

d) 5/A.  § (4) bekezdésében az „OEP területi igazgatási szerve” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási
szakigazgatási szerv” szöveg, az „OEP területi igazgatási szervei” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási
szakigazgatási szerv” szöveg, a „küldik meg” szövegrész helyébe a „küldi meg” szöveg,

e) 8.  § (1) bekezdésében a „Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási
igazgatóság” szöveg, a „Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság” szövegrész helyébe
a „Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság” szöveg,

f) 8.  § (3) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg,
g) 9/A.  § (2) bekezdésében a „PSZÁF” szövegrész helyébe a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

(a továbbiakban: PSZÁF)” szöveg,
h) 19.  § (3) bekezdés d) pontjában a „tevékenységre jellemzõ keresetnél” szövegrész helyébe a „minimálbérnél”

szöveg,
i) 21.  § (3) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg,
j) 21.  § (6) bekezdésében az „egészségbiztosítási és” szövegrész helyébe az „OEP-pel és a” szöveg,
k) 21/C.  § (4) bekezdésében az „az egészségbiztosítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási

szakigazgatási szerv” szöveg,
l) 22.  § (2) és (4) bekezdésében az „a REP-nek” szövegrészek helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási

szervnek” szöveg,
m) 22.  § (3) bekezdésében a „bekezdésének a)–d) pontjában említett személyeket a REP-nek, az e)–f) pontban”

szövegrész helyébe a „bekezdésében” szöveg,
n) 24.  § (1) bekezdésében a „REP-nek” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek” szöveg,
o) 25.  § (6) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „munkaviszonyának létesítésére” szövegrész helyébe

a „kiküldetésére” szöveg,
p) 26.  § (1) bekezdésében a „REP-nek” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek” szöveg,
q) 26.  § (2) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg,
r) 27.  § (1) bekezdésében a „REP-nek” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek” szöveg,
s) 27.  § (3) bekezdés a) pontjában a „belföldön fennálló munkaviszonyához” szövegrész helyébe a „belföldön

folytatott tevékenységéhez” szöveg,
t) 27/A.  § (1) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg,

a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg,
u) 27/A.  § (5) bekezdésében az „a REP-et” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet”

szöveg,
v) 27/A.  § (6) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szöveg
lép.

11.  § Hatályát veszti az R.
a) 2.  § (2)–(4) bekezdése,
b) 2/A.  §-a,
c) 5/C.  § (1) bekezdésében az „és a nyugdíjas biztosítással járó jogviszonya a nyugdíj megállapítását követõen is

fennáll, illetve egyéni vagy társas vállalkozói tevékenységét tovább folytatja,” szövegrész,
d) 5/C.  § (2) bekezdésében a „(vagy az említett ellátás megállapításának kezdõ napját megelõzõen fennálló

jogviszonyában történõ továbbfoglalkoztatása)” szövegrész,
e) 5/D.  § (3), (4) és (6) bekezdése,
f) 5/G.  § (1) bekezdése,
g) 6/B.  §-a,
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h) 7/A.  § (5) bekezdése,
i) 9/A.  § (2) bekezdésében a „regionális” szövegrész,
j) 19.  § (4) bekezdése.

12.  § Nem lép hatályba a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl  szóló 273/2010. (XII. 9.)
Korm. rendelet 87.  § (2) bekezdésében az „az 5/D.  § (3) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyõrség
Országos Parancsnoksága cím” szövegrész helyébe „NAV” szöveg,” szövegrész.

13.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. december 31-én lép hatályba.
(2) Az 1–11.  § és a 14.  § 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

14.  § E rendelet 7–9.  §-a
a) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet II. címének,
b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás

megállapításáról  szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. címének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi
erõforrás-gazdálkodási rendszerérõl 

A Kormány a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 64. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Miniszterelnökségre, a minisztériumokra és a Nemzeti Közigazgatási Intézetre
(a továbbiakban: NKI), valamint az e szervekkel jogviszonyban álló foglalkoztatottakra terjed ki. 

Értelmezõ rendelkezések

2. § A jelen rendelet alkalmazásában:
1. Kormányzati személyügyi szolgálgató rendszer (a továbbiakban: KSzSzR): központi adatbázisra épülõ, egységes

alapokon megvalósuló, moduláris felépítésû személyügyi nyilvántartás és integrált emberi erõforrás-gazdálkodási
rendszer, amely külsõ informatikai rendszerekhez is kapcsolódik;

2. Foglalkoztatott: a munkáltatónál foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személy, valamint – feltéve, hogy az
adatkezeléshez hozzájárult – a nyugdíjasnak minõsülõ, a munkáltatónál korábban foglalkoztatási jogviszonyban állt
természetes személy;

3. Nyugdíjas: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19/A. § (1) bekezdésének a)–h) pontja, valamint
a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 10. § (3) bekezdése szerinti személy, amennyiben
a munkáltató juttatást biztosít számára;

4. Modul: a KSzSzR-t felépítõ egyes funkcionális rendszerelemek, melyek egymással közvetlen kapcsolatban állnak;
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5. Interfész: két funkcionális egység összekapcsolhatóságát és együttmûködését biztosító elõírások összessége,
a KSzSzR azon eleme, amely biztosítja a külsõ informatikai rendszerekkel történõ kommunikációt (elektronikus
adatátadás–átvétel);

6. Munkáltató: a Miniszterelnökség, a minisztériumok és az NKI;
7. Állománytábla: a munkáltató szervezeti felépítéséhez igazodó, az egyes szervezeti egységekhez rendelt álláshelyek

és az álláshelyekhez szükséges ismérvek összessége;
8. Felhasználó: a munkáltató azon munkatársa, aki a KSzSzR-t munkaköri feladatainak teljesítése céljából használja;
9. Okmány: minden olyan irat, amely személyre, vagy a személy jogviszonyára vonatkozóan állítást, tényt, körülményt,

adatot, állapotot, jogot vagy kötelezettséget rögzít, és amelyet abból a célból készítettek, hogy az állítást, tényt,
körülményt, adatot, állapotot, jogot vagy kötelezettséget a jövõben bizonyítani, igazolni, ellenõrizni lehessen;

10. Adatállomány: a KSzSzR-ben rögzített, oda importált, illetve ott elõállított információk összessége;
11. Személyügyi intézkedés: a felhasználó által végrehajtott, valamely foglalkoztatott jogviszonyának adataiban változást

eredményezõ tevékenység;
12. Jelentõfelelõs: a központosított illetményszámfejtésrõl szóló 37/2001. (X. 25.) PM rendelet 2. § (1) bekezdés j) pontja

szerinti jelentõfelelõs;
13. Szerepkör: a meghatározott feladatkörrel és annak ellátásához szükséges jogosultsággal felruházott felhasználói

pozíció;
14. Külsõ informatikai rendszerek mûködtetõi: a Magyar Államkincstár és a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság;
15. Jogosultság: egy adott szerepkört betöltõ felhasználó számára biztosított, a KSzSzR használatát lehetõvé tévõ egyes

jogok (felhatalmazások) összessége;
16. Értékkészlet: a KSzSzR-ben rögzítendõ egyes adatokra jellemzõ, választható elemek halmaza.

A KSzSzR rendeltetése

3. § A KSzSzR rendeltetése, hogy szolgáltatásai révén biztosítsa:
a) a humánpolitikai feladatok ellátásának informatikai támogatását;
b) a külön törvény szerinti közszolgálati alapnyilvántartás vezetését;
c) a közszolgálati személyzeti politika alakításához szükséges statisztikai adatszolgáltatásokat;
d) a feladatellátáshoz kapcsolódóan az adatkapcsolatot a külön törvényben és a jelen rendeletben meghatározott

külsõ informatikai rendszerekkel.

A KSzSzR felépítése

4. § (1) A KSzSzR egységes informatikai rendszerként magában foglalja a (2)–(4) bekezdés szerinti modulokat, kiszolgáló
eszközöket és a külsõ informatikai rendszerekhez a kapcsolódást lehetõvé tevõ interfészeket.

(2) A KSzSzR moduljai a következõk:
a) személyügyi adminisztráció,
b) dokumentumtár,
c) munkaidõ és távollét nyilvántartás,
d) képzés, oktatás,
e) vezetõi információs rendszer.

(3) A KSzSzR kapcsolódó szolgáltatásai a következõk:
a) önkiszolgáló felület,
b) ügyfélszolgálat.

(4) A KSzSzR az alábbi külsõ informatikai rendszerekhez kapcsolódik:
a) Központosított Illetményszámfejtõ Rendszer (a továbbiakban: KIR),
b) Szolgáltatási és Ellátási Alapadat Tár (a továbbiakban: SzEAT),
c) a munkáltatók által alkalmazott iktató rendszerek (a továbbiakban: iktató rendszerek).
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A KSzSzR moduljai és kapcsolódó szolgáltatásai

5. § (1) A személyügyi adminisztráció modul a KSzSzR központi modulja, amely
a) tartalmazza a munkáltatók állománytábláit;
b) tartalmazza a foglalkoztatottaknak a közszolgálati alapnyilvántartás szerinti adatait;
c) a felhasználók utasításának megfelelõen vagy automatikusan feladatokat, mûveleteket hajt végre a KSzSzR-ben

kezelt személyes és szervezeti adatok és az ezekre vonatkozó intézkedések, folyamatok vonatkozásában.
(2) A dokumentumtár modul biztosítja:

a) az egységes okmánymintáknak megfelelõen az okmányok elõállítását, nyomtatását, tárolását;
b) azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok elektronikus formában történõ tárolását, amelyeket

a foglalkoztatottnak a jogviszonyával összefüggésben a munkáltató rendelkezésére kell bocsátani.
(3) A munkaidõ és távollét nyilvántartás modul tartalmazza a foglalkoztatott:

a) éves szabadságát,
b) szabadságtervének elkészítését,
c) munkából való távolmaradásának nyilvántartását, 
d) fizetés nélküli szabadságának igénylését és engedélyezését, idõtartamát,
e) rendkívüli munkavégzésének elrendelését.

(4) A képzés, oktatás modul:
a) nyilvántartja a képzésekre vonatkozó adatokat, ideértve a kapcsolódó elektronikus tananyagokat is;
b) kezeli a képzésekre vonatkozó igényeket, jóváhagyásokat, elõírásokat;
c) rögzíti a foglalkoztatottaknak a képzéseken megszerzett végzettségeit, kompetenciáit;
d) nyilvántartja a tanulmányi szerzõdésekkel kapcsolatos adatokat.

(5) A vezetõi információs modul a vezetõi feladatok támogatása céljából a KSzSzR-ben tárolt adatokról információkat
szolgáltat, kimutatásokat készít. A lekérdezés történhet automatikusan vagy kezdeményezésre, illetve elõre
meghatározott vagy egyedi igény alapján.

6. § (1) Az önkiszolgáló felületen a foglalkoztatottak megtekinthetik saját adataikat, azokhoz dokumentumokat csatolhatnak,
intézkedéseket kezdeményezhetnek, megteszik a távolléteikkel és a képzéseikkel kapcsolatos kezdeményezéseket,
illetve ellátják a mindezekkel kapcsolatos feladataikat. Az egyes szervezeti egységek vezetõi az irányításuk alá tartozó
foglalkoztatottak adataiba betekinthetnek, elláthatnak egyes munkáltatói feladatokat (utasításadás,
kezdeményezések jóváhagyása).

(2) Az ügyfélszolgálat a felhasználók számára nyújt segítséget, továbbá lehetõséget biztosít a felhasználóknak a KSzSzR-t
érintõ bejelentések, igények megtételére.

A KSzSzR kapcsolata külsõ informatikai rendszerekkel

7. § (1) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) ellátja a KIR interfész mûködtetésével kapcsolatos feladatait.
A KSzSzR és a KIR közötti adatkapcsolatot a KIR-ben alkalmazott személy- és jogviszony azonosító biztosítja.

(2) A munkáltatók az illetményszámfejtéshez szükséges humánpolitikai intézkedéseket tartalmazó adatszolgáltatást
a KSzSzR-bõl elõállított okiratok, bizonylatok és elektronikus adatállományok útján teljesítik.

(3) A KSzSzR-ben elõállított okiratok és bizonylatok adattartalmának meg kell felelnie a központosított
illetményszámfejtésrõl szóló 37/2001. (X. 25.) PM rendelet 1. számú mellékletében meghatározottaknak.

(4) A jelentõfelelõs feladata a következõ:
a) az állományok leválogatása személyügyi intézkedések esetén, amennyiben a humánpolitikai területért felelõs

szervezeti egységtõl a hitelesített okirat megérkezik;
b) a munkáltató különbözõ szervezeti egységei által a munkaidõ és távollét nyilvántartás modulba bejegyzett

távollétek és a távolléteket igazoló okmányok elõzetes ellenõrzését követõen a távollét jelentés átadásának
indítása;

c) az elektronikus állomány elõállításával egyidejûleg a hozzá tartozó papír alapú okiratok, bizonylatok postázása;
d) az ellenõrzések során felmerülõ hibás adatok javíttatása és a javított adatok újbóli megküldése.

(5) A Kincstár elektronikus úton adatszolgáltatást biztosít a KSzSzR részére a számfejtett illetményekrõl és a távollétekrõl.
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8. § (1) A KSzSzR és a SzEAT közötti adatkapcsolat célja, hogy a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (a továbbiakban: KSzF)
ellátási körébe tartozó és a KSzSzR rendszert alkalmazó munkáltatók a SzEAT számára szükséges adatszolgáltatást
közvetlenül, elektronikus úton teljesítsék.

(2) A KSzSzR és a SzEAT közötti elektronikus adatkapcsolat a KSzSzR-ben alkalmazott szervezet-, szerepkör-, és személy
azonosítók alapján jön létre.

9. § (1) A KSzSzR és a munkáltatók által üzemeltetett iktató rendszerek közötti adatkapcsolat biztosítja a KSzSzR-ben keletkezõ 
iratok automatikus iktatását.

(2) A KSzSzR és az iktató rendszer közötti kapcsolatot a KSzSzR-ben alkalmazott jogviszony azonosítók biztosítják,
melyeket az iktató rendszerben kézzel rögzíteni kell.

10. § (1) A munkáltatók és a külsõ informatikai rendszerek mûködtetõi kötelesek együttmûködni, ideértve különösen az észlelt
hibák jelzését, illetõleg javítását, és a javítás megtörténtérõl szóló értesítést.

(2) A külsõ informatikai rendszerek mûködtetõi egyeztetnek az NKI-val, amennyiben a saját rendszerükben olyan
változtatást kívánnak végrehajtani, amely az interfészekre hatással van.

A KSzSzR mûködési modellje, üzemeltetése

11. § (1) A KSzSzR a személyügyi adminisztráció modulban, mint központi adatbázisban tárolt adatoknak a felhasználók által
alkalmazási felületen keresztül történõ közvetlen kezelésére épül.

(2) A központi adatbázisban tárolt adatok hiteles okmányokon nyugszanak. Az adatokat a keletkezési helyük szerint
illetékes munkáltató felhasználója rögzíti. A hiteles adatok ügyrend szerinti ellenõrzési eljárások után kerülnek az
adatbázisba.

12. § (1) A felhasználóknak a KSzSzR adataihoz és funkcióihoz való hozzáférését a jogosultságuk terjedelme alapján külön
jogszabály határozza meg. A felhasználók az általuk megismert személyes adatokat kizárólag a jogosultságuk által
meghatározott körben használhatják fel.

(2) A KSzSzR a felhasználók által végzett, meghatározott adatkörökre vonatkozó módosító mûveletrõl részletes,
a felhasználó és a mûvelet beazonosításához szükséges adatokat tartalmazó nyilvántartást készít és tárol.

(3) A modulokhoz és interfészekhez történõ szabályozott hozzáférés érdekében minden felhasználót „Felhasználói
névvel” kell azonosítani, és a rendszer adataihoz történõ hozzáférését a KSzSzR jogosultsági rendszerén keresztül kell
biztosítani, figyelembe véve az adatvédelmi elõírásokat.

(4) Az engedélyezett jogosultságokat nyilván kell tartani. A nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy megállapítható
legyen, hogy egy adott idõpontban egy meghatározott adathoz a felhasználók milyen köre fért hozzá, és részükre ezt
a jogosultságot ki engedélyezte.

13. § (1) A KSzSzR-t az NKI üzemelteti.
(2) A KSzSzR mûködtetéséhez szükséges informatikai, mûszaki feltételeket – a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról

szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendeletnek megfelelõen – a KSzF biztosítja.

A közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter feladatai

14. § A közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter ellátja a KSzSzR szakmai felügyeletével kapcsolatos
feladatokat. Ennek keretében különösen:
a) felel a KSzSzR stratégiai fejlesztéséért;
b) ellátja a KSzSzR szabályozásával kapcsolatos feladatokat;
c) koordinációs bizottságot hoz létre és mûködtet.

15. § (1) A koordinációs bizottság (a továbbiakban: bizottság) véleményezõ, javaslattevõ, döntés-elõkészítõ testületi szerv,
amely ügyrendjét maga határozza meg.

(2) A bizottság elnökét és titkárát a közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs minisztérium közigazgatási államtitkára
jelöli ki, tagjai a munkáltatók által delegált személyek. A bizottság elnöke további személyeket is meghívhat.
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(3) A bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. A bizottság üléseirõl emlékeztetõ készül, amelyet
a közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs minisztérium közigazgatási államtitkárának kell megküldeni.

16. § A közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter a külön törvényben meghatározott lekérdezést a vezetõi
információs modulon keresztül végzi.

Az NKI feladatai

17. § (1) Az NKI:
a) a felhasználók részére mûködteti a 6. § (2) bekezdése szerinti ügyfélszolgálatot (a továbbiakban ügyfélszolgálat);
b) gondoskodik a fejlesztési igényekrõl; 
c) a felhasználók tájékoztatása érdekében mûködteti a KSzSzR portált;
d) elõkészíti a Mûködési Szabályzatot és szükség esetén javaslatot tesz a módosítására.

(2) Az NKI az ügyfélszolgálat segítségével:
a) a felhasználók részére tájékoztatást nyújt a KSzSzR mûködésével kapcsolatos kérdésekben;
b) kezeli a felhasználóktól érkezõ hibabejelentéseket, gondoskodik a hibák kijavításáról;
c) a munkáltató kezdeményezésére beállítja, módosítja, törli az egyes felhasználók jogosultságait;
d) gondoskodik az egyes modulok paraméterei, az értékkészletek és az okmányminták aktualizálásáról;
e) tájékoztatókat készít, oktatásokat szervez a felhasználók számára a rendszerben megvalósított változtatásokról;
f) segítséget nyújt a munkáltatók és a közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter számára a vezetõi

információs igények kielégítésével kapcsolatos feladataik ellátásához.
(3) AZ NKI a KSzSzR fejlesztése tekintetében:

a) összegyûjti a fejlesztési igényeket és javaslatával együtt döntésre felterjeszti a közigazgatási
személyzetpolitikáért felelõs minisztérium közigazgatási államtitkárának;

b) elvégzi a KSzSzR-ben végrehajtásra kerülõ módosításokból, fejlesztésekbõl adódó tesztelési feladatokat.

A munkáltató feladatai

18. § A munkáltató ellátja
a) a humánpolitikai feladatokkal összefüggõ,
b) a KSzSzR mûködése érdekében szükséges,
c) továbbá az egyéb adminisztratív jellegû
feladatokat.

19. § (1) A munkáltató humánpolitikai feladatai különösen:
a) állománytábla feltöltése, módosítások folyamatos átvezetése;
b) a foglalkoztatottak személyes adatainak felvitele, módosítása, törlése;
c) az egyes személyügyi intézkedések végrehajtása, a kapcsolódó okmányok elõállítása;
d) a munkaidõ és távollét nyilvántartás feladatainak ellátása;
e) a képzések tervezésével, szervezésével és a hozzájuk kapcsolódó nyilvántartások vezetésével kapcsolatos

feladatok ellátása;
f) az interfészen keresztül történõ adatátadások biztosítása.

(2) A munkáltató a KSzSzR mûködése érdekében az alábbi feladatokat látja el:
a) a rendszer használata során feltárt hibák, illetve módosítási igények megküldése az NKI felé;
b) a jogosultságok beállításával, törlésével kapcsolatos igények jelzése az NKI felé; 
c) együttmûködés az NKI-val a KSzSzR-ben végrehajtott módosítások, fejlesztések felhasználói tesztelésében.

(3) A munkáltató adminisztratív jellegû feladatai különösen:
a) a KSzSzR-rel összefüggõ belsõ szabályzatok felülvizsgálata;
b) a vezetõi információs igények kiszolgálása érdekében lekérdezések, kimutatások készítése.
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Állami vezetõkre vonatkozó rendelkezések

20. § (1) A miniszter adatait a KSzSzR-be a személyzetpolitikáért felelõs miniszter által kijelölt szervezeti egység rögzíti,
módosítja, törli, továbbá végrehajtja a személyügyi intézkedéseket, elõállítja a kapcsolódó okmányokat.

(2) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 7. § (4) bekezdése szerinti személyügyi nyilvántartás vezetése érdekében a munkáltató az államtitkárra,
valamint a szakmai vezetõre vonatkozó, az általa végrehajtott személyügyi intézkedések okmányait átadja
a közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszternek.

A Honvédelmi Minisztériumra és a Külügyminisztériumra vonatkozó külön rendelkezések

21. § (1) A Honvédelmi Minisztériumban a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak személyügyi nyilvántartását a Honvédelmi
Minisztérium a rá vonatkozó szabályok alapján külön rendszerben vezeti. A Honvédelmi Minisztérium esetében
a 4. § (2) bekezdés c)–d) pontja szerinti modul, valamint a (3) bekezdés a) pontja szerinti kapcsolódó szolgáltatás nem
mûködik.

(2) A Honvédelmi Minisztérium Költségvetési Gazdálkodási Információs Rendszer átadja a KSzSzR részére az
illetmény-számfejtési adatokat.

(3) A Külügyminisztériumban foglalkoztatottak e rendelet szerinti személyzeti nyilvántartását a Külügyminisztérium az
általa üzemeltett KSzSzR rendszerben vezeti. A Külügyminisztérium üzemeltetési feladatai körében:
a) biztosítja saját szervezetére vonatkozóan a 13. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeket,
b) ellátja a 17. § (2) bekezdés b)–d) pontban meghatározott feladatokat,
c) biztosítja a közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter 16. § szerinti feladata ellátásának feltételeit.

(4) A Honvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium által foglalkoztatottak tekintetében a KSzSzR a 4. § (4) bekezdés
szerinti külsõ informatikai rendszerekhez nem kapcsolódik.

Záró rendelkezések

22. § (1) A jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) A munkáltató a közszolgálati adatvédelmi szabályzatot a rendelet hatálybalépését követõ 45 napon belül

felülvizsgálja.

23. § (1) Jelen rendeletben – az 1. § kivételével – 2011. április 1-jétõl az NKI részére meghatározott feladatokat a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala látja el.

(2) A rendelet 13. § (2) bekezdésben meghatározott feladatot 2011. április 1-jétõl a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala látja el.

24. § A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ 2011. január 1-jétõl Nemzeti Közigazgatási Intézet néven
mûködik. Ahol jogszabály a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szervre utal, azon a Nemzeti
Közigazgatási Intézetet kell érteni.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök
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A Kormány 336/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programról

A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Kormány Magyar Közigazgatási Ösztöndíjat (a továbbiakban: ösztöndíj) alapít a megfelelõen képzett, szakmailag
elhívatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkezõ, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás
biztosítására.

2. § (1) Az ösztöndíj mûködtetéséért a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) felel.

(2) A miniszternek az (1) bekezdés szerinti tevékenységében közremûködik
a) a Nemzeti Közigazgatási Intézet (a továbbiakban: NKI)
b) és a Program Irányító Bizottság.

3. § A miniszter
a) megállapítja az ösztöndíj pályázati feltételeit, az értékelési szempontokat és az ösztöndíj szakmai programját

(a továbbiakban: szakmai program),
b) dönt a pályázat eredményérõl,
c) jóváhagyja

ca) az ösztöndíj program mûködési szabályzatát,
cb) az NKI beszámolóját,

d) dönt a szakmai program részét képezõ szervezett képzés tartalmi és módszertani feltételeirõl.

4. § (1) A Program Irányító Bizottság a minisztériumok 1–1 delegáltjából álló testület, amely javaslatot tesz a miniszternek
a 3. §-ban meghatározott ügyekben, valamint véleményezi az ösztöndíjas szerzõdés megszüntetését.

(2) A Program Irányító Bizottság elnöke az NKI fõigazgatója. A Program Irányító Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

5. § Az NKI
a) szervezi a pályázati eljárást és a Program Irányító Bizottság mûködését,
b) módszertani irányítást végez az ösztöndíjasok szakmai gyakorlatával kapcsolatban,
c) gondoskodik a program részét képezõ szervezett képzésrõl,
d) mûködteti a program értékelési rendszerét,
e) ellátja a mentorok módszertani irányítását,
f) megköti és megszünteti az ösztöndíjas szerzõdést,
g) ellátja az ösztöndíjrendszer pénzügyi ügyviteli feladatait,
h) teljes körû kapcsolattartási, koordinációs, információs és nyilvántartási feladatokat lát el,
i) beszámolót készít a miniszter számára az ösztöndíjprogram végrehajtásáról.

6. § Az ösztöndíj program mûködési szabályzata magában foglalja
a) a program minõségbiztosítási rendjét,
b) az ösztöndíj általános szerzõdési feltételeit,
c) a mentorálás módszertanát,
d) az ösztöndíjasok teljesítményének értékelési rendszerét,
e) az ösztöndíjasok minisztériumok közötti létszámmegosztásának rendjét,
f) a szakmai gyakorlattal kapcsolatban az ösztöndíjast fogadó intézmény (a továbbiakban: befogadó intézmény)

által ellátandó feladatokat.

7. § (1) Az ösztöndíjra a miniszter nyílt pályázatot hirdet meg. A pályázati kiírást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ
Hivatalos Értesítõben és az NKI honlapján közzé kell tenni.

(2) A pályázati kiírás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét és az értékelési
szempontokat.
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(3) A pályázati feltételeknek megfelelõ kiválasztási eljárást az NKI bonyolítja le. Az ösztöndíjat a pályázati feltételek és az
értékelési szempontok alapján a miniszter ítéli oda.

8. § (1) Az ösztöndíjat elnyert személy (a továbbiakban: ösztöndíjas) az ösztöndíj szakmai programban meghatározott
közigazgatási szakmai gyakorlati képzésen (a továbbiakban: szakmai gyakorlat) vesz részt a Program Irányító Bizottság 
által javasolt államigazgatási szervnél (befogadó intézmény). Befogadó intézmény csak az a szerv lehet, amely
a (4) bekezdésben foglalt szerzõdésben vállalja, hogy a 9. § (1) bekezdése szerint állást ajánl az ösztöndíjas számára.

(2) A szakmai gyakorlat a közigazgatás szervezetére, mûködésére és a tisztviselõi hivatásra vonatkozó gyakorlatok
megszerzésére irányuló mentorált tanulási folyamat, amely az ismeretek és készségek fejlesztését az egyéni
tapasztalatszerzés és a szervezett képzés eszközével biztosítja.

(3) A mentor a befogadó intézménynél kijelölt tapasztalt kormánytisztviselõ, aki munkakörében a program mûködési
szabályzatának megfelelõ módszertan szerint segíti a szakmai gyakorlat eredményes elvégzését és értékeli az
ösztöndíjas teljesítményét.

(4) A szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az ösztöndíjas, a befogadó intézmény és az NKI által
aláírt szerzõdés határozza meg (a továbbiakban: ösztöndíjas szerzõdés).

(5) A befogadó intézményt a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervek körébõl
a felügyeletet, illetve irányítást ellátó miniszter jelöli ki.

(6) A szakmai gyakorlat egy része nemzetközi közigazgatási mobilitási megállapodás keretében külföldi közigazgatási
szervnél töltött gyakorlatot is magában foglalhat.

(7) Az ösztöndíjas a szerzõdésben vállalja, hogy a 9. § (1) bekezdésnek megfelelõ kinevezésétõl számított két éven
keresztül a munkáltató közigazgatási szervvel jogviszonyát fenntartja.

9. § (1) A befogadó intézmény – az ösztöndíjassal kötött szerzõdésben foglaltak alapján – a szerzõdésben foglalt valamennyi
feltétel teljesítése esetén az ösztöndíjasnak 30 napon belül képzettségének megfelelõ közszolgálati állásajánlatot tesz.

(2) Ha az ösztöndíjas nem fogadja el a képzettségének megfelelõ közigazgatási állásajánlatot, illetve a 8. §
(7) bekezdésében foglalt rendelkezést megsérti, akkor köteles a számára folyósított ösztöndíjat az NKI részére
90 napon belül visszafizetni.

(3) Ha az ösztöndíjas rendkívüli méltánylást igénylõ okot igazol a 9. § (1) bekezdésének, illetve a 8. § (7) bekezdésének
megsértésével összefüggésben, az ösztöndíjast az NKI az addig részére folyósított ösztöndíj visszafizetése alól
mentesíti.

10. § Az ösztöndíjas kérelmére az NKI vezetõje méltányosságból egy alkalommal engedélyezheti a szerzõdésnek
a szüneteltetés okával arányos mértékû határozott idõre, de legfeljebb egy évre történõ szüneteltetését.

11. § (1) Az ösztöndíjas szerzõdést az NKI vezetõje – a befogadó intézmény egyetértésével – felbontja, ha az ösztöndíjas
önhibájából
a) nem teljesíti az ösztöndíjas szerzõdésben foglalt feltételeket, vagy
b) nem felel meg az értékelési rendszer minõsítési követelményeinek.

(2) Az ösztöndíjas köteles a részére kifizetett ösztöndíjat a felhívástól számított 90 napon belül visszafizetni.
A visszafizetendõ összeget az NKI vezetõje méltányosságból mérsékelheti.

(3) Az ösztöndíjas azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetheti az ösztöndíjas szerzõdést, ez esetben köteles
a részére kifizetett ösztöndíjat 90 napon belül visszafizetni. Az ösztöndíjas kérelmére az NKI vezetõje méltányosságból
részletfizetést biztosíthat az ösztöndíj visszafizetésére, illetve mérsékelheti a visszafizetendõ összeget.

12. § (1) Az ösztöndíj havi összegét a miniszter állapítja meg, amelyet a Hivatalos Értesítõben közzé kell tenni.
(2) Az ösztöndíjasok számát a miniszter állapítja meg.

13. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az ösztöndíjrendszer pénzügyi fedezetét a 2012. évtõl az NKI költségvetésében kell tervezni.
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(3) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévõ, 2011. évre meghirdetett Magyar Közigazgatási Ösztöndíj pályázatra is
alkalmazni kell.

(4) Hatályát veszti a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíjról és az ahhoz kapcsolódó tanulmányi programról szóló
103/2010. (IV. 7.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 17. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – az Országos Érdekegyeztetõ Tanáccsal folytatott konzultáció alapján, az ott létrejött megállapodásnak
megfelelõ tartalommal –, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezõ legkisebb
összege (minimálbér) a teljes munkaidõ teljesítése esetén 2011. január 1-jétõl havibér alkalmazása esetén
78 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 17 950 forint, napibér alkalmazása esetén 3 590 forint, órabér alkalmazása
esetén 449 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérõen a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetõleg középfokú
szakképzettséget igénylõ munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidõ
teljesítése esetén 2011. január 1-jétõl havibér alkalmazása esetén 94 000 forint, hetibér alkalmazása esetén
21 650 forint, napibér alkalmazása esetén 4 330 forint, órabér alkalmazása esetén 541 forint.

(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidõ teljesítése esetén a teljes
munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és
teljesítménytõl függõ mozgóbér együttes)
a) (1) bekezdés szerinti kötelezõ legkisebb összege 2011. január 1-jétõl 78 000 forint,
b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2011. január 1-jétõl 94 000 forint.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidõ napi 8 óránál
a) rövidebb [Mt. 117/B. § (2) bekezdés], arányosan növelt mértékben,
b) hosszabb [Mt. 117/B. § (3) bekezdés], arányosan csökkentett mértékben
kell figyelembe venni.

(5) Részmunkaidõ esetén
a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidõ eltérõ mértékével arányosan

csökkentve,
b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplõ összeggel, illetve annak (4) bekezdés

szerint arányosan változó összegével
kell figyelembe venni.

3. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit elsõ ízben a 2011. január hónapra járó munkabérek
megállapításánál kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában
a) munkáltatón a költségvetési szervet,
b) munkavállalón a közalkalmazotti, a közszolgálati és a kormánytisztviselõi jogviszonyban állót,
c) személyi alapbéren a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt, a közszolgálati és

a kormánytisztviselõi jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét
is érteni kell.
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(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum megállapításáról szóló 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 338/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a vasúti vizsgaközpont kijelölésérõl

A Kormány a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Kormány vasúti vizsgaközpontként a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-t jelöli ki, amely országos
illetékességgel jár el.

2. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

3. § Ez a rendelet a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat mûködtetõ mozdonyvezetõk minõsítésérõl
szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikk (4) bekezdésének való megfelelést
szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A honvédelmi miniszter 19/2010. (XII. 27.) HM rendelete
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról  szóló 2001. évi XCV. törvény 287.  § (2) bekezdés
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 10.  § (2) bekezdésében, valamint a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról  szóló 2001. évi XCV. törvény 287.  § (2) bekezdés a) pont
ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  § tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról  szóló 2001. évi XCV. törvény
287.  § (2) bekezdése g) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5) bekezdés
q) pontjában, 85.  § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4.  § tekintetében a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésrõl  szóló 1999. évi LXXIV. törvény 53.  § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5.  § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény 207.  § (2) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 6.  § tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 78.  § (1) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 7.  § tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról  szóló 2001. évi XCV. törvény
287.  § (2) bekezdés g) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5) bekezdés
q) pontjában és a 85.  § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8.  § tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról  szóló 2001. évi XCV. törvény
287.  § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9.  § tekintetében az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (9) bekezdés a)–f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2.  § 6. pont k) alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 71/2006.
(IV. 3.) Korm. rendelet 32/A.  § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseirõl  szóló
26/2002. (IV. 12.) HM rendelet
a) 2.  § (1) bekezdésében a „védelempolitikai szakállamtitkárához (a továbbiakban: HM VPSZÁT)” szövegrész helyébe

a „védelempolitikai és védelmi tervezési helyettes államtitkárhoz (a továbbiakban: HM VPVTHÁT)”;
b) 4.  § (2) bekezdésében, 4.  § (3) bekezdésében, 5.  § (4) bekezdés f) pontjában a „VPSZÁT” szövegrész helyébe

a „VPVTHÁT”
szöveg lép.

2.  § A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekrõl  szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet 46.  §
(5) bekezdésében a „kabinetfõnöke” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkára” szöveg lép.

3.  § A személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról  szóló 31/2002. (V. 3.) HM
rendelet 5.  § (2) bekezdésében a „kabinetfõnökéhez” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkárához” szöveg lép.
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4.  § A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól  szóló 23/2005. (VI. 16.) HM
rendelet
a) 7.  § nyitó szövegrészében, 9.  § (1) bekezdésében, 9.  § (2) bekezdés d) pontjában, 9.  § (3) bekezdés b) és

c) pontjában, 10.  § (1) és (2) bekezdésében, 15.  § (4) bekezdésében, 17.  §-ában, 19.  § (1)–(3) bekezdésében, 23.  §
nyitó szövegrészében, 24.  § d) pontjában, 25.  § (1) bekezdésének f) pontjában, 25.  § (3) bekezdés d) pontjában,
29.  § (1) bekezdésében, 30.  § (1) bekezdésében, valamint 31.  § (3) bekezdésében az „államtitkár” szövegrész
helyébe a „közigazgatási államtitkár”;

b) 25.  § (3) bekezdés a) pontjában a „HM államtitkár” szövegrész helyébe a „honvédelmi miniszter”;
c) 30.  § (3) bekezdésében az „államtitkárának” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkárának”
szöveg lép.

5.  § A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról  szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet melléklete
a) 50. pont b) alpontjában az „államtitkárának és szakállamtitkárainak” szövegrész helyébe az „államtitkárának,

közigazgatási államtitkárának és helyettes államtitkárainak”;
b) 127. pont a) alpontjában a „Pénzügyi és Számviteli Szolgálatot” szövegrész helyébe a „Közgazdasági és Pénzügyi

Ügynökséget”;
c) 127. pont c) alpontjában a „Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító Igazgatósággal” szövegrész helyébe

a „Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség illetékes igazgatóságával”;
d) 290.4. pont b) alpontjában és 295. pont b) alpontjában az „államtitkár” szövegrész helyébe az „államtitkár,

közigazgatási államtitkár”;
e) 675. pontjában az „államtitkárának” szövegrész helyébe az „államtitkárának, közigazgatási államtitkárának”;
f) 678. pontjában az „államtitkára” szövegrész helyébe az „államtitkára, közigazgatási államtitkára”
szöveg lép.

6.  § A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok által használt objektumokba történõ belépés rendjérõl  szóló 39/2007. (X. 10.)
HM rendelet 1.  § (2) bekezdésében a „HM kabinetfõnöke, valamint a HM szakállamtitkárai” szövegrész helyébe
a „HM közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkárai, valamint kabinetfõnöke” szöveg lép.

7.  § A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról  szóló 4/2008. (II. 29.) HM rendelet
a) 10.  § (2) bekezdésében a „kabinetfõnöke” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkára”,
b) 12.  § (5) bekezdésében a „kabinetfõnök” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkár”
szöveg lép.

8.  § Hatályát veszti a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl,
tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM
rendelet 54.  § (1) bekezdése.

9.  § Hatályát veszti a XIII. Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok
2010. évi felhasználásának rendjérõl  szóló 3/2010. (III. 2.) HM rendelet 10.  § (1) bekezdésében az „és a 37. Honvéd
Együttes Mûvészeti Nkft. támogatása” szöveg.

10.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba, és az azt követõ napon a hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 13/2010. (XII. 27.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyának egyes szabályairól

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342.  §
(2) bekezdés 1., 2., 5., 7., 8., 13., 14., 17., 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján – a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek
kijelölésérõl  szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1.  § e) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) hivatásos állományú tagjaira (a továbbiakban:
pénzügyõr), valamint jogszabályban meghatározott esetekben a hivatásos állományból nyugállományba helyezett
tagjaira, továbbá törvényben meghatározott esetben és körben a NAV hivatásos és nyugállományú tagjainak
hozzátartozóira terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet VI. fejezete és 92.  §-a alkalmazásában:
1. munkavégzéssel járó egyéb jogviszony: a pénzügyõr szolgálati viszonyon kívüli jövedelemszerzõ tevékenysége;
2. jövedelemszerzõ tevékenység különösen:

a) a munkaviszony, megbízási jogviszony keretében történõ munkavégzés,
b) gazdasági társaságban személyes közremûködési kötelezettséggel járó tagsági, vezetõ tisztségviselõi, felügyelõ

bizottsági tagsági viszony keretében kifejtett tevékenység,
c) a Hszt. összeférhetetlenségi szabályai szerint – figyelemmel a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról  szóló 2010. évi

CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 34.  §-ára és 95.  §-ára – bejelentési kötelezettség alá esõ jogviszony,
tevékenység,

d) a szövetkezeti tagok munkavégzése, illetve a szövetkezetben vezetõ tisztségviselõi, felügyelõ bizottsági tagsági
viszony keretében kifejtett tevékenység,

e) a munkavégzésre irányuló más jogviszonyok alapján végzett tevékenység;
3. szolgálati idõ: a szolgálati jogviszony keretében történõ rendszeres munkavégzés ideje.

II. FEJEZET
SZOLGÁLATI VISZONY LÉTESÍTÉSE

3. Munkáltatói jogok

3. § A NAV tv.-ben meghatározott kiemelt munkáltatói jogkörökön kívüli munkáltatói jogokat a NAV tv. 10–11.  §
rendelkezései szerint a szervek vezetõi gyakorolják a 2. mellékletben foglaltak szerint.

4. Szolgálati viszony létesítése

4. § (1) Szolgálati viszony állományba vételi eljárás keretében létesíthetõ. A jelentkezést a NAV azon központi, középfokú,
illetve alsó fokú szervének személyügyi feladatot ellátó egységéhez kell címezni, ahová a jelentkezõ a felvételét kéri.
A jelentkezéshez önéletrajzot kell mellékelni.

(2) Az állományba vételi eljárás megkezdésekor a Hszt.-ben elõírt feltételeket igazoló – eredetiben bemutatott és egy
egyszerû másolati példányban csatolt – okiratokon, illetve a Hszt.-ben elõírt hozzájárulásokon, nyilatkozatokon túl be
kell mutatni:
a) a Társadalombiztosítási Azonosító Jelrõl (TAJ)  szóló igazolást,
b) az adóazonosító jelrõl  szóló adóigazolványt,
c) a korábbi foglalkoztatási jogviszonyairól  szóló igazolásokat.
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(3) A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról  szóló 1996. évi 
XLV. törvény szerinti nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatójának a hivatásos szolgálati viszony vállalását tartalmazó
nyilatkozatot kell tennie.

(4) A szolgálati viszony létesítése törvényekben és egyéb jogszabályokban elõírt feltételeinek meglétét a szolgálati
elöljáró intézkedése alapján, a személyügyi szerv köteles ellenõrizni, ellenõriztetni.

5. § A szolgálati jogviszony létrejötte esetén az aláírt eskü, fogadalmi okmány egy példányát a felvett személynek kell
átadni, egy példányát pedig a kinevezési okmány mellékleteként, a személyi anyag részeként kell kezelni.

5. Képesítési követelmények

6. § (1) A hivatásos állományba történõ felvétellel egyidejûleg õrmesteri, zászlósi rendfokozatba az nevezhetõ ki, aki az adott
beosztás ellátásához szükséges legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik.

(2) Felvételével egyidejûleg hadnagyi rendfokozatba az nevezhetõ ki, aki felsõoktatási intézményben a munkaterületnek
megfelelõ felsõfokú végzettséget szerzett.

(3) Az (1)–(2) bekezdés alkalmazásban a magyar oktatási intézményben szerzett középiskolai végzettséggel, illetve
felsõfokú végzettséggel egy tekintet alá esik az a külföldi oktatási intézményben szerzett végzettség, amelyet
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl  szóló 2001. évi C. törvény alapján egyenértékûnek elismertek vagy 
honosítottak.

(4) Az egyes beosztásokat, az azokhoz kapcsolódó rendfokozati maximumokat és a beosztásokhoz szükséges képesítési
követelményeket az 1. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A hivatásos állomány tagjának felvételét követõen, a próbaidõ alatt a Hszt. 41.  § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen elõképzõ tanfolyamot kell végeznie.

(2) A pénzügyõrt az állományba történõ felvételével egyidejûleg, határidõ kitûzésével, az 1. mellékletben, az adott
beosztás ellátásához meghatározott, a NAV belsõ képzése keretében megszerezhetõ szakmai (alapfokú, középfokú)
végzettség megszerzésére kell kötelezni.

(3) Mentesül az (1) bekezdésben meghatározott elõképzõ tanfolyam elvégzésének, valamint a (2) bekezdésben
meghatározott szakmai végzettség megszerzésének kötelezettsége alól, aki a Rendõrtiszti Fõiskola nappali tagozatán, 
vámigazgatás szakon, bûnügyi igazgatási szak pénzügyi nyomozó szakirányán, vagy rendészeti igazgatási szak vám-
és jövedékigazgatási szakirányán szerzett felsõfokú állami iskolai végzettséget.

(4) Mentesül az 1. mellékletben, az adott beosztás betöltéséhez elõírt (2) bekezdés szerinti szakmai végzettség
megszerzésének kötelezettsége alól az, aki
a) a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar Államigazgatási Továbbképzõ Intézet (továbbá

jogelõd intézményei) vámigazgatás szakirányán,
b) a Károly Róbert Fõiskola (továbbá jogelõd intézményei) gazdálkodási vagy pénzügy és számvitel szak

vámigazgatási, jövedék- és vámigazgatási szakirányán, vagy
c) a Budapesti Gazdasági Fõiskola (továbbá jogelõd intézményei) Pénzügyi és Számviteli Fõiskolai Kar pénzügy szak

vám- és jövedéki szakirányán
szerzett felsõfokú végzettséget.

8. § (1) A 7.  § (1)–(2) bekezdésben meghatározott szakmai képzések, valamint a tovább- és átképzések megszervezését,
lebonyolítását a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete végzi.

(2) Az elõképzõ tanfolyam célja, hogy a pályakezdõ a felvételét követõen alapvetõ ismereteket szerezzen a NAV-ról, annak 
felépítésérõl, valamint elsajátítsa a pénzügyõr alapvetõ jogait és kötelezettségeit.

(3) Az alapfokú szaktanfolyam célja olyan pénzügyõrök képzése, akik általános ismeretek birtokában alkalmasak arra,
hogy a NAV pénzügyõrök által ellátható szakmai területén szolgálatot teljesítsenek.

(4) A középfokú szaktanfolyam célja az alapfokú szaktanfolyam keretében elsajátított ismeretek adott szakterületnek
megfelelõ szakosítása, a szakterületnek megfelelõ szakmai tudásanyag elsajátítása.

(5) A pénzügyõr a beosztásához elõírt szakmai végzettség megszerzését követõen a szakterületének megfelelõ
rendszeres, továbbá a szolgálati feladatok ellátása szempontjából jelentõs jogszabályváltozásokat követõen eseti
továbbképzéseken, átképzéseken történõ részvételre kötelezhetõ.
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(6) Az összevont (alap- és középfokú) vám- és pénzügyõri szaktanfolyam alap- és középfokú szakmai végzettséget adó
tanfolyamnak minõsül.

6. Hivatásos állományba történõ visszavétel

9. § A hivatásos állományába történõ visszavétel esetén a szolgálati idõ számításánál a Hszt. 328.  §-ának elõírásait kell
megfelelõen alkalmazni azzal, hogy a korábbi szolgálati viszony során már beszámított szolgálati idõt tényleges
szolgálati idõnek kell tekinteni.

III. FEJEZET
SZOLGÁLATI VISZONY MÓDOSÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ESETEI

7. Beosztásból felmentés, más beosztásba kinevezés, áthelyezés

10. § (1) A szolgálati viszony módosítása a szolgálati elöljáró kezdeményezésére a szolgálat érdekére tekintettel, vagy
a pénzügyõr kérelmére történik. Ez esetekben új okmányt – parancsot, határozatot – kell készíteni.

(2) A szolgálat érdekében történõ áthelyezés a Hszt. 47.  § (2) bekezdésében rögzített korlátozás betartásával azonos vagy
magasabb beosztásba történhet.

11. § A pénzügyõr kérelem alapján történõ áthelyezése elsõsorban családi, szociális vagy egyéb méltánylandó indok
alapján, de a szolgálati érdek sérelme nélkül történhet. A kérelmet írásban, a szolgálati út betartásával
az állományilletékes parancsnokhoz kell benyújtani, aki köteles a kérelmezõt döntésérõl tájékoztatni, vagy
a hatáskörét meghaladó ügyben a kérelmet javaslatával együtt a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz
továbbítani.

12. § (1) A vezetõi beosztásból történõ felmentést írásban kell elrendelni, és annak átadásáról jegyzõkönyvet kell készíteni.
(2) A Hszt. 245/D.  § (2) bekezdés szerinti beosztás felajánlását személyes megbeszélés keretében kell végrehajtani,

amelyrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, és egy példányát az érintett részére át kell adni.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti megbeszéléseken részt kell venni az érintettnek, az állományilletékes parancsnoknak vagy

a szolgálati elöljárónak, valamint a személyügyi szerv vezetõjének és amennyiben az érdekelt igényli, a szakszervezet
képviselõjének.

13. § (1) Azonos vagy magasabb beosztásba a pénzügyõr csak abban az esetben nevezhetõ ki, ha megfelel a beosztásához
szükséges, az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek. Áthelyezés esetén a pénzügyõr az új szakterületnek
megfelelõ átképzésre kötelezhetõ.

(2) Az állományilletékes parancsnok a Hszt. 44.  § (1) bekezdés b), e), f) pontjai alapján beosztás hiánya  miatt rendelkezési
állományban lévõk részére köteles meghatározni a szolgálatteljesítés helyét, és számukra képzettségüknek,
végzettségüknek, továbbá a Hszt. 44.  § (1) bekezdés f) pontja esetében egészségi, pszichikai és fizikai állapotuknak
megfelelõ, ideiglenes feladatot biztosítani.

8. Vezénylés

14. § (1) Nem minõsül külföldi szolgálatra vezénylésnek, ha a pénzügyõr nemzetközi szerzõdés alapján külföldön létesített
szolgálati helyen teljesít szolgálatot. Ilyen esetben a Hszt. 322.  § (2) bekezdésben foglalt külföldi szolgálati helyi pótlék
illeti meg.

(2) A vezénylés elrendelésére a középfokú vámszerv felügyelete alá tartozó igazgatóságok között a középfokú vámszerv
fõigazgatója, a regionális bûnügyi igazgatóságok között, továbbá az Áru- és Bûnjelkezelõ Hivatal és a Bûnügyi
Fõigazgatóság vagy a regionális bûnügyi igazgatóságok között a bûnügyi fõigazgató, egyéb esetekben a NAV elnöke
jogosult.
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IV. FEJEZET
SZOLGÁLATI VISZONY MÓDOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS ESETEI

9. Más fegyveres szervhez történõ áthelyezés

15. § A Hszt. hatálya alá tartozó fegyveres szervek közötti áthelyezésrõl – ha azt törvény nem utalja miniszteri hatáskörbe –
az érintettek megállapodása alapján az átadó országos parancsnok (elnök), az állományba vételrõl, a beosztásba
helyezésrõl és a járandóság megállapításáról az átvevõ országos parancsnok (elnök) rendelkezik.

10. Szolgálati viszony szünetelése

16. § (1) A pénzügyõr szolgálati viszonyának a Hszt. 51.  § (1) bekezdés szerinti szüneteltetése esetén beosztása csak
ideiglenesen, megbízással tölthetõ be.

(2) Amennyiben a szolgálati viszony szüneteltetésére a próbaidõ alatt kerül sor, a kinevezésben rögzített próbaidõ
befejezõ idõpontját nem kell módosítani.

V. FEJEZET
SZOLGÁLATI VISZONY MEGSZÜNTETÉSE, MEGSZûNÉSE

11. Közös megegyezés

17. § (1) A szolgálati viszony közös megegyezéssel történõ megszüntetésére irányuló kezdeményezést egyik félnek sem kell
indokolnia.

(2) A közös megegyezésre irányuló javaslatot vagy kérelmet a szolgálati elöljáró soron kívül köteles felterjeszteni
a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz.

12. Lemondás

18. § (1) A szolgálati viszonyról történõ lemondást – a szolgálati elöljáró útján – írásban kell elõterjeszteni az állományilletékes
parancsnokhoz. A lemondást nem kell indokolni.

(2) A lemondást a szolgálati elöljáró soron kívül köteles felterjeszteni az állományilletékes parancsnokhoz.

13. Felmentés

19. § (1) A felmentésrõl  szóló parancsot legkésõbb a felmentés kezdõ idõpontja elõtti munkanapon kell a pénzügyõrnek
átadni.

(2) Az egészségi alkalmatlanság megállapítása csak a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetén belül mûködõ
Felülvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: FÜV Bizottság) döntése alapján történhet. Ilyen esetben a FÜV Bizottság
a Hszt. 75/A.  § (2) bekezdés b) pontja szerinti adatokat tartalmazó iratát kell a felmentésrõl  szóló parancshoz,
határozathoz mellékelni.

(3) Amennyiben a nemzetbiztonsági ellenõrzés során a pénzügyõrt érintõ kockázati tényezõ merül fel,
az állományilletékes parancsnok köteles mérlegelni az érintettnek az adott beosztásban és a hivatásos szolgálati
viszonyban tartásának kérdését, azonban a biztonsági szakvélemény megállapításával szemben benyújtott panasz
jogerõs elbírálásáig a beosztás betöltésérõl vagy a szolgálati viszony megszüntetésérõl nem lehet dönteni.

(4) Akivel szemben az ellenõrzés során felmerült kockázati tényezõ, vagy az az ellen benyújtott panasz jogerõs elbírálása
alapján az állományilletékes parancsnok a beosztás ellátására vonatkozó alkalmatlanságot állapít meg, a szolgálati
viszony megszüntetése iránt soron kívül intézkedni kell.

20. § A beosztás ellátására  való alkalmatlanságnak a minõsítésen alapuló megállapítására – az egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmatlanság kivételével – csak a minõsítés alapján a szolgálattal összefüggõ tevékenységben jelentkezõ konkrét
hibák, mulasztások megjelölésével van mód. A minõsítés abban az esetben lehet a szolgálati viszony
megszüntetésének jogalapja, ha a feltárt hibák ismétlõdtek, az azok kijavítására adott határidõ eredménytelenül telt
el, vagy a mulasztások súlyossága  miatt az érintett további hivatásos állományban tartása sértené a NAV érdekeit.
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Az alkalmatlanság megállapítása elõtt biztosítani kell az érintett és képviselõjének meghallgatását, és arról
jegyzõkönyvet kell készíteni.

14. A szolgálati viszony megszûnése a törvény erejénél fogva

21. § (1) A társadalombiztosítási szabályok szerint a pénzügyõr születési éve alapján irányadó öregségi nyugdíjkorhatár elérése 
 miatt a szolgálati viszony megszüntetését az öregségi nyugdíjkorhatár elérésének napjával kell elrendelni, egyben
intézkedni kell a nyugdíjjogosultság idõpontjának megállapítására.

(2) A szolgálati viszonynak a Hszt. 59.  § (1) bekezdés c) pontja, illetve e) pontja értelmében történõ megszüntetése esetén
a parancsban rögzíteni kell, hogy a mandátum lejárta után, illetve állami vezetõi megbízatásából eredõ hatáskörei
gyakorlásának megszûnését követõen az érintett 30 napon belül elõterjesztett kérelme esetén, a NAV-ot visszavételi
kötelezettség terheli.

15. A szolgálai viszony megszüntetésével, megszûnésével kapcsolatos közös szabályok

22. § (1) Amennyiben a szolgálati jogviszony a Hszt. 53.  § a), c), d) pontja vagy a Hszt. 59.  § (1) bekezdésének a) pontja alapján
szûnik meg, a szolgálati viszony megszüntetése elõtt az érintettel beszélgetést kell folytatni, amelyen a szolgálati
elöljárónak és az illetékes személyügyi szerv megbízottjának – és az érintett kérelme esetén a szakszervezet
képviselõjének – kell részt venni. A beszélgetésen tisztázni kell valamennyi jogi, személyi és anyagi kérdést.
A beszélgetésrõl emlékeztetõt kell készíteni, amit a résztvevõk aláírnak, s azt a személyi anyag részeként kell kezelni.

(2) Amennyiben a szolgálati viszony a Hszt. 59.  § (1) bekezdés a) pontja alapján szûnik meg, úgy az érintettel legalább
három hónappal elõbb kell az (1) bekezdés szerinti beszélgetést lefolytatni.

(3) A szolgálati viszony megszüntetésének idõpontját úgy kell meghatározni, hogy a szükséges okmányok elõkészítésére
megfelelõ idõ álljon rendelkezésre, és a szolgálati viszony megszüntetése során intézkedésre jogosult szervek azokat
a jogviszony megszûnése elõtt legalább 15 nappal megkapják.

(4) A szolgálati viszony próbaidõ alatt azonnali hatállyal történõ megszüntetése esetén az errõl  szóló parancsot
a megszüntetés napján kell a pénzügyõrnek átadni.

23. § (1) A személyügyi szervnek gondoskodnia kell a szolgálati viszonyra vonatkozó igazolás és más okmányok elõkészítésérõl, 
az érintettnek  való átadásáról, és a szolgálati igazolvány, valamint az egyéb visszaadási kötelezettséggel átvett dolgok
bevonásáról.

(2) A pénzügyi szervnek gondoskodnia kell a törvényben meghatározott, továbbá a szolgálati viszony megszüntetését
elrendelõ parancsban, határozatban rögzített járandóságok kifizetésérõl és a szolgálati viszonyra vonatkozó igazolás
kiadásáról.

VI. FEJEZET
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

24. § A pénzügyõr kérelme alapján, méltányolható esetben a NAV elnökének javaslatára a NAV felügyeletét ellátó miniszter
engedélyezheti a közeli hozzátartozóval közvetlen szolgálati elöljárói-alárendelti viszonyba kerülést. A munkáltatói
jogkört gyakorló elöljáró részére ilyen engedély nem adható.

25. § (1) A pénzügyõr a Hszt. 65.  §-ában és 316.  §-ában meghatározottaknak megfelelõen – a szolgálati viszonyából eredõ
kötelezettségei maradéktalan teljesítése mellett létesíthet munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt.

(2) A szolgálati viszonyból eredõ kötelezettségek maradéktalan teljesítésének sérelme akkor állapítható meg, ha
a munkavégzéssel járó egyéb jogviszonya  miatt a pénzügyõr a beosztása szerinti feladatát nem tudja a vele szemben
támasztható elvárásoknak megfelelõen ellátni, vagy ha e miatt egyes szolgálati feladatok ellátásával – ideértve
a túlszolgálatot és a készenlétet is – rendszeresen nem lehet megbízni.

26. § Nem engedélyezhetõ a NAV hivatásos állomány tagja részére a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítése, ha
a) az a NAV tekintélyét veszélyezteti,
b) a munkavégzés a NAV-ra vonatkozó, jogszabályban meghatározott feladatokhoz kapcsolódik, illetve azokkal

ellentétes vagy azok végrehajtását veszélyezteti, akadályozza,

30796 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám



c) a tevékenység a NAV-nál használt, hozzáférhetõ nyilvántartások felhasználásával történne, vagy olyan
ügyintézésre vonatkozik, amelyben a NAV, mint hatóság jár el,

d) a tevékenység folytán a hivatásos állomány tagja, illetve a tevékenységet biztosító szervezet a NAV-al kerülne
gazdasági, pénzügyi elszámolási viszonyba,

e) a tevékenység a hivatásos állomány tagjának munkaköri kötelességébõl fakadó szolgálati feladata,
f) az engedélyezni kért tevékenység folytatása szolgálati idõbe esik,
g) az a pénzügyõr szolgálati viszonyából fakadó és a beosztásával járó szolgálati feladatai ellátását veszélyezteti,
h) a végzendõ tevékenység harmadik személyrõl információ gyûjtésére irányul.

27. § (1) A munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítését vagy módosítását – ide nem értve a (7) bekezdés szerinti esetet –
az állományilletékes parancsnok engedélyezi.

(2) A munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésére, módosítására vonatkozó kérelmet szolgálati úton, írásban kell
benyújtani. Az engedély megszerzéséig munkavégzéssel járó egyéb jogviszony nem létesíthetõ, erre irányuló
tevékenység nem folytatható.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezõ természetes személyazonosító adatait,
b) szolgálati helyét, beosztását,
c) milyen jogviszony alapján, milyen szervnél, milyen minõségben, milyen idõtartamban, milyen munkarendben

kíván munkát végezni.
(4) A kérelem tárgyában hozott döntésérõl az állományilletékes parancsnok 30 napon belül köteles a pénzügyõrt

értesíteni. Az elutasító döntést indokolni köteles.
(5) Amennyiben a kérelmezõ a (3) bekezdésben meghatározott adatokról nem nyilatkozik, kérelmét el kell utasítani.
(6) A munkavégzéssel járó egyéb jogviszony engedélyezésérõl, módosításáról, vagy a kérelem elutasításáról írásban kell

rendelkezni. Az engedélyezés határozott vagy határozatlan idõtartamra történhet.
(7) A NAV tv. 34.  §-a és 95.  §-a szerinti esetben a kérelmet – a szolgálati út betartásával – a NAV elnökéhez kell

elõterjeszteni. A (2)–(6) bekezdést egyebekben megfelelõen alkalmazni kell.

28. § (1) Az engedélyhez, illetve bejelentéshez kötött munkavégzéssel járó egyéb jogviszony befejezését vagy –
az e rendeletben foglaltakra figyelemmel – lényeges, utóbb bekövetkezõ változását az állományilletékes
parancsnoknak, illetve a NAV tv. 34.  § és 95.  §-a szerinti esetben – a szolgálati út betartásával – a NAV elnökének
írásban, haladéktalanul jelenteni kell.

(2) A pénzügyõr a Hszt. 66.  § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének írásban köteles eleget tenni.
(3) Az állományilletékes parancsnok a Hszt. 66.  § (1) bekezdésében meghatározott az összeférhetetlenség

megszüntetésére vonatkozó felszólítását írásban köteles megtenni.
(4) Ha a pénzügyõr az összeférhetetlenségi okot a Hszt. 66.  § (2) bekezdésében meghatározott határidõn belül

megszüntette, azt írásban köteles állományilletékes parancsnokának jelenteni.

VII. FEJEZET
HIVATÁSOS ÁLLOMÁNY ELÕMENETELE

16. Beosztásban és rendfokozatban történõ elõremenetel

29. § A munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró és a személyügyi szerv együttesen kötelesek biztosítani, hogy a pénzügyõr
megfelelõ tájékoztatást kapjon az elõmenetelhez szükséges követelményekrõl.

30. § A magasabb beosztásba történõ kinevezés feltétele, hogy a pénzügyõr az adott beosztás ellátásához szükséges,
az 1. mellékletben meghatározott képesítési követelményekkel rendelkezzen.

31. § (1) Azon rendfokozatokból, ahol várakozási idõ nincs meghatározva, az elõléptetés soron kívülinek minõsül.
(2) A soron kívüli elõléptetésre a javaslatot tisztek, fõtisztek esetében az állományilletékes parancsnok terjeszti elõ a NAV

elnökéhez.
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32. § (1) A következõ fizetési fokozatba történõ elõresorolást a fizetési fokozatban eltöltött szolgálati idõ alapján,
az esedékesség hónapjának elsõ napjával kell végrehajtani.

(2) A besorolás alapjául szolgáló szolgálati idõvel kapcsolatos bármely változás (pl. utólagos beszámítás, korrekció) az azt
igazoló okmányok benyújtása idõpontjától vehetõ figyelembe a besorolás szempontjából.

17. A szolgálat ellátásának értékelése

33. § (1) A pénzügyõr felkészültségét, szakmai teljesítményét, rendszeres továbbképzésben elért eredményét, személyiségi és
magatartásbeli jellemzõit – a nyugdíjkorhatár elérését megelõzõ 5 év kivételével – minõsítés, vagy szolgálati jellemzés
formájában a Hszt.-ben meghatározottak szerint értékelni kell.

(2) A zászlósok és tiszthelyettesek esetében a szolgálati jellemzést az 5 év eltelte elõtt is el kell készíteni a Hszt. 82.  §
(1) bekezdésében felsorolt esetekben.

(3) A Rendõrtiszti Fõiskola nappali tagozatos, a NAV hivatásos állományába tartozó hallgatóiról, valamint a NAV Képzési,
Egészségügyi és Kulturális Intézete szaktanfolyamainak hivatásos állományú hallgatóiról tanulmányaik befejezésekor
tanulmányi jellemzést kell készíteni.

(4) Az elkészült minõsítést, szolgálati jellemzést ismertetése elõtt azt érintettnek megismerés céljából úgy kell kiadni,
hogy annak tanulmányozására megfelelõ idõ álljon a rendelkezésére. A pénzügyõr kérésére a minõsítést, szolgálati
jellemzést észrevételezés végett az illetékes érdekképviseleti szervnek is meg kell küldeni.

(5) A minõsítés, illetve szolgálati jellemzés ismertetésén az illetékes személyügyi szerv képviselõjének is részt kell venni.
Az érintett írásos észrevételét a minõsítéshez vagy a szolgálati jellemzéshez csatolni kell. Tájékoztatni kell az érintettet
arról, hogy a minõsítés általa  valótlannak tartott vagy személyiségi jogát sértõ megállapítása ellen jogorvoslattal élhet.

(6) A pénzügyõr szolgálati viszonyát érintõ intézkedéseknél a minõsítést, szolgálati jellemzést kell alapul venni.

18. Pályázati rendszer

34. § (1) A szolgálati beosztásban történõ elõmenetelt a munkáltatói jogokat gyakorló vezetõ kiválasztással vagy pályázat
kiírásával is biztosíthatja.

(2) A pályázat meghirdetése és a benyújtási határidõ között legalább 30 napnak kell eltelnie.

35. § (1) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a meghirdetett szolgálati beosztás megnevezését és a szolgálati hely címét,
b) a szolgálati beosztás ellátásával kapcsolatos fõbb feladatokat,
c) a szolgálati beosztás betöltésének kezdõ idõpontját,
d) a szolgálati beosztás ellátásához elõírt képesítési és egyéb követelményeket,
e) a pályázat tartalmára és mellékleteire vonatkozó követelményeket,
f) a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, továbbá az elbírálás várható idõpontját,
g) a pályázattal kapcsolatos felvilágosításra jogosult nevét, címét és telefonszámát.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, iskolai végzettségét, szakképzettségét
igazoló okmányokat, a majdani munkájára vonatkozó elképzeléseit ismertetõ pályamunkát és a megpályázott
beosztás betöltésével kapcsolatos esetleges feltételeit, igényét.

(3) A pályázathoz mellékelni kell a pályázati feltételekben meghatározott képesítési követelményeket igazoló
bizonyítványok (oklevelek) másolatát és a pályázati felhívásban meghatározott egyéb kellékeket.

36. § (1) A pályázatokat bizottság bírálja el.
(2) A bizottság 5 tagból és a bizottság elnökébõl áll.
(3) A bizottság tagjait

a) a Központi Hivatalnál a NAV elnöke,
b) a Bûnügyi Fõigazgatóságon, az Informatikai Intézetnél, az Integrált Informatikai és Telekommunikációs

Intézetnél, a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetnél, továbbá a középfokú vámszerveknél a fõigazgató
írásban bízza meg.

(4) A Bûnügyi Fõigazgatóság középfokú szerveinél és alsó fokú szervénél kiírt pályázatot a Bûnügyi Fõigazgatóságon
mûködõ bizottság, az alsó fokú vámszervhez kiírt pályázatot a felettes középfokú vámszervnél mûködõ bizottság
bírálja el. Az e bekezdés szerinti esetben a bizottság egyik tagja az érintett alsó fokú vámszerv, illetve a Bûnügyi
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Fõigazgatóság érintett középfokú szervének igazgatója, vagy igazgatóhelyettese, a Bûnügyi Fõigazgatóság alsó fokú
szervénél kiírt pályázat esetén az alsó fokú szerv kirendeltségvezetõje.

(5) A bizottság elnöke 36.  § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a NAV elnöke vagy az általa megbízott személy, a 36.  §
(3) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés szerinti esetben a fõigazgató, vagy a fõigazgató döntése alapján az ezzel
megbízott fõigazgató-helyettes.

37. § (1) A bizottság ülését a 36.  § (3) bekezdés szerinti szerv személyügyi szerve készíti elõ.
(2) A személyügyi szerv az elõkészítés során:

a) összeállítja a pályázók névjegyzékét,
b) megvizsgálja, hogy a beérkezett pályázatok és mellékleteik megfelelnek-e a követelményeknek,
c) felhívást intéz a pályázóhoz az esetleges hiányok pótlására,
d) gondoskodik a bizottsági tagok és a pályázati követelményeknek megfelelõ pályázók meghallgatásra történõ

meghívásáról.

38. § (1) A bizottság ülése zárt, azon a bizottság elnökén, tagjain, a jegyzõkönyvvezetõn és – meghallgatásának idejére –
a meghívott pályázón kívül más nem vehet részt.

(2) A bizottság a pályázatok értékelése és a meghívott pályázók személyes meghallgatása alapján foglal állást.
(3) Nem vehet részt a pályázat elbírálásában a pályázó, a pályázó hozzátartozója, valamint akitõl annak tárgyilagos

megítélése egyéb okból nem várható el.
(4) A bizottság határozatképes, ha ülésén a bizottság elnöke és legalább három tag jelen van. A bizottság állásfoglalását

nyílt szavazással és egyszerû többséggel hozza. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.
(5) A bizottság ülésérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, melyhez mellékelni kell a pályázók névjegyzékét és a bizottsági tagok 

megbízását. A jegyzõkönyv tartalmazza:
a) a bizottság ülésének helyét, idõpontját, a bizottság jelenlévõ tagjainak és a jegyzõkönyvvezetõnek a nevét,
b) a meghívott és megjelent pályázók nevét és címét,
c) a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét, a sorrendiséget illetõ állásfoglalását és

annak rövid indoklását, valamint ezek összegzése alapján a bizottság kinevezésre vonatkozó javaslatát.

39. § (1) A pályázatot elnyert pénzügyõr beosztásba történõ kinevezésrõl a kinevezési jogkörrel rendelkezõ munkáltatói jogkör
gyakorlója dönt.

(2) Ha a pályázat eredménytelen volt, új pályázatot lehet kiírni, vagy a szolgálati elöljáró kezdeményezheti a beosztás
kiválasztás útján történõ betöltését is.

(3) A 37.  § (1) bekezdés szerinti személyügyi szerv köteles a döntést követõ 30 napon belül minden pályázót pályázata
eredményérõl értesíteni, egyúttal részükre a pályázati anyagot visszaküldi.

VIII. FEJEZET
SZOLGÁLATTELJESÍTÉSI IDÕVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

40. § (1) A pénzügyõrök munkaszüneti napok körüli munkarendjére a Munka Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény
125.  § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A munkaközi szünet napi harminc perc.

19. Ügyelet, készenlét, túlszolgálat

41. § (1) Az ügyeleti szolgálat lehet állandó – folyamatos és folytonos, megszakítás nélküli – vagy eseti szolgálat. A készenlét
szolgálatteljesítési idõn kívüli eseti szolgálat.

(2) Az állandó ügyeleti szolgálatot a pénzügyõr szolgálati beosztása alapján, az eseti ügyeleti szolgálatot külön parancs,
vagy utasítás szerint – szolgálatvezénylés alapján – teljesíti.

(3) Készenlét esetén a pénzügyõr külön paranccsal vagy utasítással elõre meghatározott – szolgálati helyen kívüli –
helyen, módon és ideig köteles munkavégzésre készen állni.
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42. § (1) A túlszolgálatot szolgálati parancsban (irodai szolgálat esetén elrendelõvel) kell elrendelni, s azt az érintettel
a túlszolgálat megkezdése elõtt legalább 24 órával közölni kell. Amennyiben a túlszolgálat elõre nem tervezhetõ
okból, a Hszt. szerinti rendkívüli eset  miatt következik be, úgy a túlszolgálat közlésénél ettõl a határidõtõl el lehet
tekinteni, azonban a túlszolgálat keletkezését követõ napon a túlszolgálat elrendelését szolgálati parancsban
(elrendelõben) rögzíteni kell.

(2) A túlszolgálat – ide nem értve, ha a túlszolgálat elrendelésére a Hszt. szerinti rendkívüli eset  miatt kerül sor – akkor
rendelhetõ el, ha ahhoz a NAV elnöke elõ zetesen hozzájárult. A rendkívüli eset  miatt elrendelt túlszolgálatot a NAV
elnökének utólagosan – a szolgálati úton keresztül – haladéktalanul jelenteni kell.

(3) A túlszolgálatot elrendelõ szolgálati parancsban (elrendelõben) a túlszolgálat célját és idõtartamát is meg kell jelölni.
(4) A túlszolgálat elrendelése esetén is biztosítani kell a pénzügyõr részére a Hszt. 86.  § (3) bekezdése szerinti legalább

8 órás pihenõidõt a napi szolgálati tevékenység befejezése és a másnapi szolgálatteljesítés megkezdése között.

43. § (1) Kizárólag a 42.  §-ban foglaltak szerint elrendelt túlszolgálatért jár szabadidõ vagy díjazás.
(2) A 150 órán belüli túlszolgálat pénzbeli megváltását az állományilletékes parancsnok akkor engedélyezheti, ha

a szükséges pénzügyi fedezet erre elõ zetesen biztosításra kerül, és ahhoz a NAV elnöke elõ zetesen hozzájárul.

20. A szabadság nyilvántartásának, kiadásának szabályai

44. § (1) A pénzügyõrt az õt megilletõ szabadság mértékérõl az alapnyilvántartást vezetõ személyügyi szervnek évente
tájékoztatnia kell.

(2) A Hszt. 97.  § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével szolgálati helyenként szabadságolási ütemtervet kell
készíteni.

(3) A szabadság kiadásánál az ötnapos munkahét munkanapjait kell szabadságként figyelembe venni. A folyamatos
szolgálatot ellátók és a váltásos munkarendben dolgozók esetében a szabadság kiadása a szolgálati napok
figyelembevételével történik.

21. Tanulmányokkal, képzésekkel kapcsolatos szabályok

45. § A tanulmányi szerzõdésben a pénzügyõr az oktatási intézmény igazolása alapján tanulmányi költségtérítésben és
tanulmányi munkaidõ-kedvezményben, vagy kizárólag tanulmányi munkaidõ-kedvezményben részesíthetõ.

IX. FEJEZET
ÉRDEMEK ELISMERÉSE

46. § (1) A pénzügyõr szolgálati feladatai kiemelkedõ teljesítéséért, valamint hosszabb idõn át eredményesen ellátott
szolgálatáért elismerésben részesíthetõ.

(2) A NAV elnöke az alábbi elismerések adományozására jogosult:
a) fizetési fokozatban eltöltendõ várakozási idõnek 1 évvel történõ csökkentése,
b) fizetési fokozatban egy fizetési fokozattal történõ elõresorolás,
c) soron kívüli elõléptetés,
d) pénzjutalommal járó vagy nem járó elnöki dicséret,
e) pénz- vagy tárgyjutalom.

(3) A fõigazgató és az igazgató az alábbi elismerések adományozására jogosult:
a) dicséretként pénzjutalom,
b) fõtörzszászlósig soron kívüli elõléptetés,
c) szóban vagy írásban dicséret.

(4) Az elnök által adományozható tárgyjutalom lehet:
a) Szent Máté Érem Arany vagy Ezüst fokozata,
b) Pénzügyõr Díszszablya,
c) Pénzügyõr Dísztõr,
d) Pénzügyõr Aranygyûrû,
e) minden 50. életévét betöltõ pénzügyõrnek az alkalomnak megfelelõ tárgyjutalom.
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47. § (1) A 46.  §-ban felsorolt elismerések a Nemzetközi Vámnap (január 26.), a Magyar Köztársaság állami és nemzeti ünnepei
(március 15., augusztus 20., október 23.), vagy rendkívüli, kiemelkedõ szolgálatteljesítés, eltöltött szolgálati évek,
nyugállományba vonulás vagy 50. születésnap alkalmából adományozhatók.

(2) A NAV felügyeletét ellátó miniszteri és az elnöki elismerésekre vonatkozó javaslatot a tervezett átadás elõtt másfél
hónappal köteles az igazgató és a fõigazgató a NAV Központi Hivatalához felterjeszteni.

(3) A pénz-, vagy tárgyjutalmat mindig paranccsal vagy értesítéssel kell kiadni.
(4) A szóbeli dicséretrõl feljegyzést kell készíteni, amelyet a pénzügyõr személyi anyagában el kell helyezni és ki kell

hirdetni.

X. FEJEZET
FEGYELMI ELJÁRÁS

22. Fegyelmi jogkört gyakorló elöljáró

48. § A pénzügyõrök fegyelmi ügyében a Hszt. 126.  §-ában meghatározott állományilletékes parancsnokon kívül fegyelmi
jogkör gyakorlására jogosult a Rendõrtiszti Fõiskola Vám- és Pénzügyõri Tanszékének vezetõje.

49. § A Hszt. 126.  § (2)–(4), valamint a 127.  § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a fegyelmi jogkör gyakorlására
jogosult elöljárók közül fegyelmi jogkörét
a) az elnök a hivatásos állomány valamennyi tagjával,
b) a fõigazgató (kivéve: a bûnügyi fõigazgató) a felügyelete alá tartozó igazgatókkal, valamint az általa vezetett szerv 

állományába tartozókkal,
c) a bûnügyi fõigazgató a felügyelete alá tartozó igazgatókkal, az általa vezetett szerv és – figyelemmel a NAV tv.

10.  § (7) bekezdésében foglaltakra – a bûnügyi fõigazgatóság alsó fokú szervének állományába tartozókkal,
d) az igazgató az általa vezetett szerv állományába tartozókkal,
e) a Rendõrtiszti Fõiskola Vám- és Pénzügyõri Tanszékének vezetõje a kettõs jogállású nappali tagozatos

hallgatókkal,
szemben gyakorolja.

50. § A fegyelmi jogkör gyakorlására jogosult elöljáró jogkörét az illetékességébe tartozó állomány egészére vagy annak
egy részére vonatkozóan helyettesére ruházhatja. A fegyelmi jogkör átruházását és az átruházás terjedelmét írásba kell 
foglalni.

51. § (1) A Hszt. 127/A.  § (1) bekezdése a) pontja alkalmazásában
a) A NAV rendelkezési állományba tartozó és a NAV felügyeletét ellátó miniszter irányítása alatt álló más szervnél

szolgálatot teljesítõ pénzügyõr esetében a fegyelmi jogkört gyakorló vezetõ:
aa) ha a miniszter kinevezési és munkáltatói hatáskörébe tartozik, a miniszter,
ab) egyéb esetben a NAV elnöke,

b) a Rendõrtiszti Fõiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató kettõs jogállású hallgatók tekintetében
a fegyelmi jogkör gyakorlója a Rendõrtiszti Fõiskola Vám- és Pénzügyõri Tanszékének tanszékvezetõje, aki feddés
és megrovás fenyítés kiszabására jogosult,

c) a Rendõrtiszti Fõiskola Vám- és Pénzügyõri Tanszékén szolgálatot teljesítõ oktatói állomány tekintetében
a fegyelmi jogkör gyakorlója a NAV elnöke.

(2) A Hszt. 127/A.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozók feletti fegyelmi jogkört a NAV elnöke,
illetve az általa kijelölt vezetõ gyakorolja. A jogkör gyakorlásával megbízott vezetõ az elnök nevében jár el, azonban
az elnök kizárólagos jogkörébe tartozó fenyítéséket nem szabhat ki.
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52. § (1) Egyedi ügyben a fegyelmi jogkört az elnök, mint a fegyelmi jogkörrel rendelkezõ közös elöljáró akkor kell, hogy
magához vonja, vagy az alárendeltségébe tartozó fegyelmi jogkörrel rendelkezõ másik elöljárót megbíznia a fegyelmi
eljárás lefolytatásával, ha a fegyelemsértés súlya, jellege, a fegyelemre gyakorolt hatása azt indokolttá teszi vagy
az eredeti fegyelmi jogkör meghagyása esetén nem biztosított az ügy törvényes és elfogulatlan kivizsgálása, így
különösen, ha
a) az ügyben a fegyelmi jogkör gyakorlójának felelõssége is felvethetõ,
b) a fegyelmi jogkör gyakorlója az eljárás alá vont személlyel vagy az ügy sértettjével közeli hozzátartozói vagy

a munkatársi kapcsolatot meghaladó személyes viszonyban áll,
c) a fegyelmi jogkör gyakorlójának az eljárás alá vont személlyel vagy annak közeli hozzátartozójával bíróság vagy

más hatóság elõtt jogvitája van,
d) az eljárás alá vont kezdeményezésére fegyelmi jogkör gyakorlójával szemben
büntetõ-, szabálysértési vagy fegyelmi eljárás indult.

(2) A fegyelmi jogkör elvonását vagy más elöljáróra bízását az eredeti fegyelmi jogkör gyakorlója és az eljárás alá vont is
kezdeményezheti.

(3) Ha az elnök egyedi ügyben a fegyelmi jogkört magához vonja vagy az alárendeltségébe tartozó fegyelmi jogkörrel
rendelkezõ másik elöljárót bíz meg a fegyelmi eljárás lefolytatásával, a jogkör gyakorlója a fenyítés kiszabása elõtt
az ügyrõl és az eljárás alá vont személyérõl kikéri az érintett állományilletékes parancsnokának véleményét.

(4) A fegyelmi jogkör elvonásáról, illetve az erre irányuló kérelem elutasításáról indokolás nélküli határozatban kell
rendelkezni. A határozat ellen panasznak nincs helye.

23. Figyelmeztetés alkalmazása fegyelmi eljárás mellõzésével

53. § (1) Ha a fegyelmi jogkör gyakorlója fegyelmi eljárás mellõzésével figyelmeztetést alkalmaz, azt határozatba kell foglalni.
A figyelmeztetést tartalmazó határozatban meg kell jelölni a vétkes kötelezettségszegést meg valósító cselekményt és
a megszegett kötelezettséget.

(2) A fegyelmi jogkör gyakorlója az eljárás mellõzésével történõ figyelmeztetés alkalmazása elõtt a terhére rótt vétkes
kötelezettségszegéssel kapcsolatban, szóban meghallgatja a pénzügyõrt vagy írásban kér tõle nyilatkozatot. Nem
akadályozza a figyelmeztetésrõl  szóló döntés meghozatalát, ha a pénzügyõr a szóbeli vagy írásbeli nyilatkozattételt
megtagadja, vagy azt elmulasztja.

(3) A Hszt. 120.  § (3) bekezdése szerinti kifogást a fegyelmi jogkör gyakorlójához írásban kell benyújtani. A kifogást nem
kell megindokolni.

24. Fegyelmi eljárás megindítása

54. § (1) Fegyelmi eljárás elrendelésének akkor van helye, ha a rendelkezésre álló adatok alapján alapos okkal lehet
következtetni arra, hogy a pénzügyõr kötelezettségszegésnek minõsülõ cselekményt követett el és annak
elkövetésében vétkesség terheli (fegyelemsértés megalapozott gyanúja).

(2) A fegyelmi eljárást akkor is el kell rendelni, és le kell folytatni, ha az elrendelésekor, vagy a vizsgálat közben már
megállapítható, hogy a Hszt. 121.  §-a szerinti valamely fenyíthetõséget kizáró ok áll fenn. A fenyíthetõséget kizáró ok
fennállását az érdemi határozatban kell megállapítani.

(3) Minden elöljárónak kötelessége, hogy a tudomására jutott fegyelemsértésrõl vagy a fegyelemsértés megalapozott
gyanújáról haladéktalanul tájékoztassa a fegyelmi jogkör gyakorlóját és annak intézkedéséig gondoskodjon a vétkes
kötelezettségszegés bizonyítékainak megõrzésérõl, a tanúk adatainak rögzítésérõl, szükség esetén a helyszín
biztosításáról.

(4) Ha kötelezettségszegésre utaló adatok a fegyelemsértés megalapozott gyanújának megállapításához vagy
kizárásához nem elegendõek, a fegyelmi jogkört gyakorló elöljárónak vezetõi vizsgálattal vagy más módon kell
a megalapozott gyanút alátámasztó vagy kizáró körülményeket tisztázni. A vezetõi vizsgálat nem irányulhat
a fegyelmi eljárás megkerülésére, a fegyelemsértéssel megalapozottan gyanúsítható pénzügyõr jogainak
csorbítására.

(5) A fegyelmi eljárás lefolytatásához szükséges tárgyi és személyi feltételekrõl, valamint költségek biztosításáról
a fegyelmi jogkör gyakorlója gondoskodik.
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55. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója a fegyelemsértés megalapozott gyanújának megállapítását követõen haladéktalanul, de
legfeljebb 30 napon belül köteles intézkedni a fegyelmi eljárás elrendelésére (áttételére), a vizsgáló kijelölésére vagy
az eljárás mellõzésével figyelmeztetés alkalmazására. A határidõ elmulasztása nem akadálya a fegyelemsértés
elévülési idõn belüli elbírálásának, de a mulasztó felelõsségét meg kell vizsgálni.

(2) A fegyelmi eljárás elrendelésérõl  szóló határozatnak a Hszt. 128.  § (2) bekezdésében meghatározottakon felül
tartalmaznia kell az eljárás alá vont személy kioktatását a képviselõ igénybevételére, és az eljárás iratainak
megismerésére vonatkozó, a bizonyítással és a vizsgáló személyével kapcsolatos észrevételezési és indítványozási
jogára.

56. § (1) A fegyelmi eljárás elrendelésérõl  szóló határozatot haladéktalanul, de legkésõbb az eljárás alá vont meghallgatásáról
 szóló értesítéssel egyidejûleg az eljárás alá vont személy részére kézbesíteni kell.

(2) A fegyelmi vizsgálat Hszt. szerinti meghosszabbításáról a fegyelmi jogkör gyakorlója az elrendelõ határozatra jegyzett
feljegyezéssel rendelkezik. A vizsgálat határidejének meghosszabbításáról a vizsgáló az eljárás alá vont személyt és
képviselõjét írásban értesíti.

25. Több fegyelemsértés elbírálása

57. § (1) Egy eljárásban kell elbírálni a pénzügyõr által elkövetett és a fegyelmi jogkör gyakorlójának tudomására jutott, még el
nem bírált valamennyi fegyelemsértést.

(2) Ha a fegyelmi eljárás elrendelését követõen jut a fegyelmi jogkör gyakorlójának tudomására el nem bírált
fegyelemsértés, a fegyelmi eljárást az elrendelõ határozat kiegészítésével az el nem bírált fegyelemsértésre is ki kell
terjeszteni, vagy ha a másik ügyben a fegyelmi eljárást már elrendelték, az eljárásokat egyesíteni kell.

(3) A kiterjesztés vagy az egyesítés mellõzhetõ, ha az utóbb tudomásra jutott fegyelemsértés kivizsgálása a már elrendelt
fegyelmi eljárásban folyó vizsgálat Hszt. szerinti határidejére tekintettel – a meghosszabbítás lehetõségét is
figyelembe véve – nem biztosítható, vagy a fegyelmi eljárást felfüggesztették, vagy az újabb tudomásra jutott ügyben
az eljárás felfüggesztése indokolt, és e miatt az ügyek egy eljárásban  való elbírálása a Hszt. 120.  § (1) bekezdésében
meghatározott célok érvényesülését akadályozná.

(4) Nincs helye a fegyelmi eljárás kiterjesztésének vagy egyesítésének, ha a még el nem bírált ügy szabálysértés, vagy
akkor, ha a fegyelemsértéssel egyidejûleg ugyanazon cselekmény  miatt büntetõeljárás indult.

26. Fegyelmi eljárásban résztvevõk

58. § (1) Fegyelmi vizsgálat lefolytatásával a fegyelmi jogkör gyakorlója fegyelmi ügyek intézésével megbízott, vagy ilyen
munkakörben foglalkoztatott személyt bíz meg. Ilyen személy hiányában a fegyelmi jogkör gyakorlója az alárendeltjei
közül – a Hszt. 129.  §-ának figyelembevételével – jelöli ki a vizsgáló személyét.

(2) A Hszt. 129.  § (2) bekezdésének alkalmazásában a vizsgálatban  való részvételt kizáró elfogultság áll fenn különösen, ha
a) az érintett az eljárás alá vont személlyel vagy az ügy sértettjével közeli hozzátartozói vagy a munkatársi

kapcsolatot meghaladó személyes viszonyban áll,
b) az érintettõl egyéb okból nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.

(3) Ha az (1)–(2) bekezdés alapján arra alkalmas személy nincs a fegyelmi jogkört gyakorló elöljáró alárendeltségében,
a fegyelmi jogkör gyakorlója a közvetlen szolgálati elöljárójától kéri vizsgáló kijelölését.

59. § (1) A vizsgáló személyével kapcsolatos, a Hszt. 129.  § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi okot a vizsgálattal
megbízott köteles haladéktalanul bejelenteni a fegyelmi jogkör gyakorlójának. A vizsgáló személyével kapcsolatos
összeférhetetlenség megállapítását az eljárás alá vont személy és képviselõje is kérheti. Az összeférhetetlenségrõl, és
az új vizsgáló kijelölésérõl a fegyelmi jogkör gyakorlója három munkanapon belül indoklás nélküli határozatban dönt.
A határozattal szemben panasznak nincs helye.

(2) Az összeférhetetlenség elbírálásáig, illetve az új vizsgáló személyének kijelöléséig a vizsgáló eljárási cselekményt nem
végezhet.
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60. § (1) Az eljárás alá vont személy képviselõje az eljárásban akkor vehet részt, ha az errõl  szóló meghatalmazás az eljárás során
becsatolásra került.

(2) A fegyelmi jogkör gyakorlója a képviselõ részvételét határozattal elutasítja, ha a képviselõ a Hszt. 130.  § (2) bekezdése
alapján nem láthatja el a képviseletet. A határozattal szemben panasznak nincs helye.

(3) Ha az eljárás alá vont személy képviseletével a szerv állományába tartozó személyt bíz meg, a képviselõt az ezzel
kapcsolatos feladatainak ellátása idejére a szolgálat alól mentesíteni kell.

(4) Ha a fegyelmi eljárást a Hszt. 140.  § (1) bekezdésének a)–d), vagy f) pontja alapján megszüntetik, az errõl  szóló
határozatban fel kell hívni az eljárás alá vont figyelmét a képviselettel kapcsolatos költségek visszatérítésének
lehetõségére.

(5) Az eljárás alá vont személy jogi képviselettel kapcsolatos költségeit csak akkor lehet megtéríteni, ha azt számlával
igazolja. Ügyvédi munkadíjaként legfeljebb a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekrõl  szóló
jogszabályban meghatározott összeget lehet elszámolni.

27. Fegyelmi eljárás felfüggesztése

61. § (1) A fegyelmi eljárás felfüggesztését a fegyelmi jogkör gyakorlója határozatban rendeli el, melyben annak indokát és
jogcímét meg kell jelölni. Az eljárás felfüggesztésének tartama alatt az ügyben bizonyításra irányuló eljárási
cselekményt végezni nem lehet.

(2) Az eljárás folytatását a fegyelmi jogkör gyakorlója határozatban rendeli el.
(3) Az eljárás alá vont személyt és képviselõjét az eljárás felfüggesztésérõl és a folytatásáról haladéktalanul értesíteni kell.

28. Szolgálati beosztásból történõ felfüggesztés

62. § (1) A szolgálati beosztásból történõ felfüggesztésrõl a fegyelmi jogkör gyakorlója rendelkezik akkor is, ha nem õ az eljárás
alá vont személy állományilletékes parancsnoka.

(2) A fegyelemsértés súlyára tekintettel a szolgálati beosztásból felfüggesztésnek akkor van helye, ha elõreláthatólag
az ügyben a fegyelmi felelõsség megállapítása esetén rendfokozatot, szolgálati beosztást vagy szolgálati viszonyt
érintõ fenyítés kiszabása várható.

(3) A fegyelemsértés jellegére tekintettel a szolgálati beosztásból felfüggesztésnek akkor van helye,
a) ha az eljárás alá vont személy beosztásban hagyása akadályozhatja a bizonyítékok beszerzését, a tényállás

felderítését, vagy a beosztása felhasználásával a fegyelemsértés ismételt elkövetésétõl lehet tartani,
b) ha az eljárás alá vont személy beosztásban hagyása a cselekmény jellegére vagy az eljárás alá vont személyére

tekintettel hátrányosan befolyásolná a személyi állomány szolgálat teljesítését, a fegyelem és szolgálati rend
fenntartását.

(4) A szolgálati beosztásból történt felfüggesztés indokoltságát az ügy vizsgálója folyamatosan köteles figyelemmel
kísérni, ha a szolgálati beosztásból történt felfüggesztés indokolatlanná vált, javaslatot tesz annak megszüntetésére
a fegyelmi jogkör gyakorlójának.

63. § (1) A szolgálati beosztásból történõ felfüggesztésrõl, annak meghosszabbításáról vagy megszüntetésérõl, illetve
a távolléti díj visszatartása mértékének megváltoztatásáról külön határozatban kell rendelkezni. A Hszt. 132.  §
(5) bekezdése szerinti felfüggesztésrõl az érdemi határozatban kell rendelkezni. A jogerõs határozatot intézkedésre
haladéktalanul meg kell küldeni a felfüggesztett pénzügyõr szolgálati elöljárójának, az illetékes személyügyi szervnek,
a rendelkezõ részét a pénzügyi szervnek is.

(2) A Hszt. 132.  § (8) bekezdése szerinti panasz elbírálásáról  szóló határozattal szemben további külön jogorvoslatnak
nincs helye. Az érdemi határozat elleni jogorvoslat során azonban a beosztásból felfüggesztés elrendelésének vagy
a felfüggesztés fenntartásának jogszerûségét az eljárás alá vont vitathatja.

29. Eljárási cselekmények

64. § (1) A vizsgáló az eljárás alá vont személyt a tanút, a sértettet, a szakértõt, a tervezett eljárási cselekmény helyérõl és
idejérõl írásban értesíti, az eljárás alá vont személy képviselõjét a Hszt. 131.  § (1) bekezdésnek megfelelõen írásban
hívja fel az eljárási cselekményen  való részvételre.

30804 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám



(2) Az értesítés, illetve felhívás szóbeli közlésére csak akkor van lehetõség, ha az írásbeli értesítés kézbesítése az eljárási
cselekmény tervezett idõpontja elõtt – a Hszt. 133.  § (1) bekezdésére figyelemmel – már nem biztosítható és
az értesített (felhívott) a szóbeli értesítést elfogadta. A szóbeli értesítéssel egyidejûleg az írásbeli értesítést (felhívást) is
kézbesíteni kell. A szóbeli értesítésrõl (felhívásról) feljegyzést kell készíteni, melyet az értesítettel (felhívottal) az eljárási
cselekmény megkezdése elõtt alá kell íratni vagy annak elfogadásáról a meghallgatási jegyzõkönyvben kell
nyilatkoztatni. Ennek hiányában a szóbeli értesítést (felhívást) hatálytalannak kell tekinteni és új határnap kitûzésére
kell intézkedni.

(3) Az eljárás alá vont személy, a tanú, a sértett írásos vagy jegyzõkönyvbe vett kérelme vagy egyetértõ nyilatkozata
esetén a Hszt. 133.  § (1) bekezdésében meghatározott idõpontnál hamarabb is megtartható a meghallgatása
(folytatólagos meghallgatása), a szembesítés.

65. § (1) A fegyelmi eljárás lefolytatásához a NAV szervei és alkalmazottai kötelesek a szükséges információkat megadni,
iratokat – a minõsített adatra vonatkozó szabályok szerint – átadni, a kért vizsgálatokat elvégezni. E rendelkezés nem
alkalmazható az eljárásba tanúként bevont személyek vonatkozásában.

(2) Ha a bizonyításhoz más hatóságnál vagy bíróságnál keletkezett iratok beszerzése szükséges, az errõl  szóló
megkeresésben a fegyelmi jogkör gyakorlójának meg kell jelölnie az eljárás alá vont személyt, a kért irat vagy
bizonyíték összefüggését a fegyelmi eljárás tényállásával és a vétkesség megállapításával.

66. § (1) A fegyelmi eljárás alá vont személyt a meghallgatása elõtt ismételten ki kell oktatni a jogaira és röviden össze kell
foglalni a terhére rótt kötelezettségszegést.

(2) Az eljárás alá vont személyt tájékoztatni kell arról, hogy
a) nem köteles az ügy érdemére nyilatkozatot tenni, azonban a nyilatkozat megtagadásával lemond a védekezés

e módjáról és az ügyet a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján fogják elbírálni,
b) nyilatkozatát írásban is megteheti,
c) nem köteles olyan nyilatkozatot tenni, amellyel önmagát vagy közeli hozzátartozóját bûncselekmény,

szabálysértés vagy fegyelemsértés elkövetésével vádolná,
d) aki a fegyelmi eljárás során mást bûncselekmény, szabálysértés vagy fegyelemsértés elkövetésével hamisan vádol 

vagy koholt bizonyítékot szolgáltat, hamis vád bûncselekményét követi el.
(3) Ha az eljárás alá vont személy a meghallgatáson szabályszerû értesítés ellenére nem jelent meg és írásos védekezését

sem terjesztette elõ vagy nem kívánt az ügy érdemére nyilatkozni, a vizsgáló írásban tájékoztatja, hogy az ügyét
a védekezése elõterjesztése hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján fogják elbírálni.

67. § (1) A tanút meghallgatása elõtt tájékoztatni kell arról, hogy
a) milyen ügyben kívánják meghallgatni,
b) nem köteles olyan nyilatkozatot tenni, amellyel önmagát vagy közeli hozzátartozóját bûncselekmény,

szabálysértés vagy fegyelemsértés elkövetésével vádolná,
c) aki a fegyelmi eljárás során mást bûncselekmény, szabálysértés vagy fegyelemsértés elkövetésével hamisan vádol 

vagy koholt bizonyítékot szolgáltat, hamis vád bûncselekményét követi el,
d) a fegyelmi ügyben elkövetett hamis tanúzást a törvény büntetni rendeli,
e) kérheti a személyes adatai zárt kezelését.

(2) A tanútól csak olyan személyes adat közlése kérhetõ, amely a személye azonosításához és elérhetõségéhez feltétlen
szükséges.

(3) Ha a tanú adatainak zárt kezelését kérte, a nevét és a személyes adatait a fegyelmi iratokhoz csatolt zárt borítékban kell
kezelni. A zártan kezelt adatokat csak az ügyben eljáró vizsgáló, fegyelmi jogkör gyakorlója, a panaszt elbíráló elöljáró
és kivizsgálásában résztvevõ személy, valamint jogvita esetén a bíróság jogosult megismerni.

68. § Ha a meghallgatott személyek nyilatkozatai között olyan lényeges ellentmondás van, amely az ügy érdemi elbírálását
befolyásolhatja, meg kell kísérelni az ellentmondást szembesítéssel feloldani. Szembesítéskor a vizsgáló által feltett
kérdésekre adott válaszokat szó szerint kell lejegyezni és a nyilatkozatokat külön-külön aláíratni.
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69. § (1) A fegyelmi eljárás során elvégzett eljárási cselekményekrõl a jegyzõkönyvet kell elkészíteni.
(2) A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell

a) az eljáró szerv megnevezését és az ügyszámot,
b) az ügy tárgyát az eljárás alá vont személy megnevezésével,
c) az eljárás helyét, a dátumot, az eljárás kezdetének és befejezésének idõpontját,
d) a jegyzõkönyv felvételének módját, ha az nem írásban történt,
e) az eljárás során jelen levõ személyek nevét és az eljárásbeli jogállását,
f) az eljárás alá vont személy adatait (nevét, születési évét és helyét, anyja leánykori nevét, rendfokozatát,

munkakörét, szolgálati beosztását, lakcímét),
g) a tanú adatait (nevét, születési évét és helyét, anyja leánykori nevét, lakcímét, ha a NAV személyi állományába

tartozik beosztását),
h) a meghallgatott jogaira és kötelezettségeire történõ figyelmeztetés megtörténtét,
i) a tanú nyilatkozatát adatainak zártan kezelésérõl,
j) az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat,
k) a szemle során tapasztalt, az ügy eldöntése szempontjából lényeges körülményeket és megállapításokat,
l) a záradékot és a jelenlévõk aláírását.

(3) A jegyzõkönyvet a meghallgatott a jogairól, kötelezettségeirõl kapott tájékoztatás után, továbbá minden oldalon,
illetve az eljárás alá vont személy – ha nem õ volt a meghallgatott, de jelen volt –, a jelenlévõ képviselõ, a vizsgáló,
a jegyzõkönyvezetõ pedig a jegyzõkönyv végén aláírja. Ha a meghallgatott az aláírást megtagadja, azt
a jegyzõkönyvben rögzíteni kell.

(4) Az érintett elõ zetes hozzájárulásával a nyilatkozat video- vagy hangfelvétellel is rögzíthetõ, de a meghallgatásnak ez
esetben is meg kell felelnie a (2) bekezdésben meghatározott tartalmi követelményeknek. A kizárólag video- vagy
hangfelvétellel rögzített nyilatkozatot le kell jegyezni, és abban utalni kell arra, hogy a felvétel milyen módon történt.

(5) Folytatólagos meghallgatásnál nem kell megismételni a (2) bekezdés e)–i) pontjában meghatározottak írásba
foglalását, de utalni kell arra, hogy jogait és kötelezettségeit a korábbi kioktatásnak megfelelõen gyakorolhatja, illetve
köteles gyakorolni.

70. § (1) A tanú meghallgatásán nem lehet jelen az eljárás alá vont személy és képviselõje, illetve az eljárás egyéb résztvevõje,
ha a tanú személyes adatai zártan kezelését kérte. A meghallgatás megtörténtérõl a meghallgatást követõ
munkanapon értesíteni kell az eljárást alá vont személyt, illetve képviselõjét azzal, hogy a meghallgatásról készített,
(2) bekezdés szerinti kivonatot megismerheti és élhet a (3) bekezdés szerinti jogával.

(2) Az (1) bekezdés szerinti meghallgatásról felvett jegyzõkönyvrõl az iratbetekintési jog biztosítása érdekében a tartalmi
és formai követelményeknek egyebekben megfelelõ kivonatot kell készíteni úgy, hogy abból a személyes adatai
zártan kezelését kérõ tanú kilétére vonatkozóan következtetés ne legyen levonható.

(3) Az eljárás alá vont személynek ez esetben is biztosítani kell, hogy a tanú által elõadottakkal szemben védekezését
elõterjessze, illetve kérdéseket indítványozzon.

(4) Az eljárás alá vont személynek a (3) bekezdés szerinti védekezése, illetve feltett kérdéseire tekintettel a személyes
adatai zártan kezelését kérõ tanút szükség szerint ismételten meg kell hallgatni.

71. § (1) Amennyiben szükséges a tényállás tisztázása érdekében szemlét kell tartani. A szemle megtartása során
a) a szemletárgy birtokosa a szemletárgy felmutatására kötelezhetõ,
b) az eljárással összefüggõ helyszín és az ott lévõ tárgy megtekinthetõ.

(2) Az ügy jellegétõl függõen szemletárgynak minõsül különösen az ügy tárgyával összefüggõ irat, valamint a tényállás
tisztázásához szükséges bármely dolog.

(3) Szemlét kell tartani, ha az elkövetés helyszínén a fegyelemsértõ magatartással összefüggésbe hozható nyomok,
anyagok, anyagmaradványok, egyéb tárgyi bizonyítékok lelhetõk fel vagy fellelésük  valószínûsíthetõ.

(4) Ha a szemlét magánterületen kell lefolytatni, az csak a tulajdonos, vagy a terület felett rendelkezni jogosult személy
hozzájárulásával lehetséges.

(5) A szemlérõl a körülmények figyelembevételével jegyzõkönyvet kell készíteni. A szemle folyamatát a jegyzõkönyv
készítése mellett, lehetõség szerint fénykép vagy videofelvétellel is rögzíteni kell, melyet a jegyzõkönyvhöz mellékelve 
kell az iratokhoz csatolni.

30806 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám



72. § (1) Szakértõt kell meghallgatni vagy szakértõi véleményt kell kérni, ha a vétkes kötelezettségszegés megállapításához
valamely jelentõs tény vagy körülmény tekintetében különleges szakértelemre van szükség.

(2) A szakértõ kirendelésérõl és a szakvélemény beérkezésérõl, továbbá a szakértõ meghallgatásáról értesíteni kell
az eljárás alá vont személyt és képviselõjét.

(3) Szakértõként nem járhat el az, akivel szemben a vizsgálókra vonatkozó kizárási ok áll fenn.
(4) A szakértõvel közölni kell mindazokat az adatokat, amelyekre feladatának teljesítéséhez szüksége van. A szakértõ

az ügy iratait megtekintheti, az eljárás alá vont személy, a tanú, a sértett meghallgatásánál, valamint a szemlén jelen
lehet, az eljárás alá vonthoz, a tanúhoz, a sértetthez és a szemletárgy birtokosához kérdéseket intézhet.

(5) A szakértõt a véleményadás elõtt figyelmeztetni kell a hamis véleményadás jogkövetkezményére.
(6) A szakértõ köteles megõrizni a tevékenysége során tudomására jutott törvény által védett titkot (a minõsített adat,

az üzleti, az adó-, a bank-, a biztosítási, az értékpapír-, a pénztártitok, valamint a magántitok) és hivatásbeli titkot.

73. § (1) Az eljárás alá vont személy és képviselõje részére – elõ zetes egyeztetés alapján – hivatali munkaidõben biztosítani kell,
hogy a fegyelmi eljárás irataiba betekintsenek.

(2) A fegyelmi eljárás iratairól a minõsített adatra, valamint a zárt adatok kezelésére vonatkozó szabályok betartásával
az eljárás alá vont személy vagy a képviselõje részére, kérelmükre egy példányban másolatot kell kiadni.

74. § (1) A vizsgáló, ha a vizsgálatra nyitva álló Hszt. szerinti határidõ letelt vagy a fegyelemsértés elbírálásához szükséges
bizonyítékokat már beszerezte, a vizsgálatot lezárja és kitûzi az iratismertetés idõpontját. Errõl a Hszt. 133.  §
(1) bekezdése figyelembevételével értesíti az eljárás alá vont személyt és képviselõjét. Nem akadálya az összefoglaló
jelentés elkészítésének és az iratok fegyelmi jogkör gyakorlójának történõ átadásának, ha az eljárás alá vont személy és
képviselõje az iratismertetésen nem jelent meg.

(2) Az iratismertetésrõl jegyzõkönyvet kell felvenni, amelynek a 69.  § (2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell:
a) az ismertetésre felajánlott fegyelmi iratok terjedelmét (lapszámát),
b) az eljárás alá vont személy és képviselõje által tanulmányozott iratokat lapsorszám szerint megjelölve.

75. § A vizsgáló az iratismertetést követõen összefoglaló jelentést készít. Az összefoglaló jelentésben meg kell jelölni
az eljárásra okot adó kötelezettségszegést, a vizsgálat alapján megállapított tényállást, annak bizonyítékait, az eljárás
alá vont személy által meg valósított tényleges kötelezettségszegést, annak jogi alapját, az eljárás alá vont
védekezését, a felelõsségre vonás során figyelembe venni javasolt körülményeket és a vizsgáló érdemi elbírálásra
vonatkozó javaslatát.

76. § (1) A Hszt. 136.  §-a szerinti meghallgatás idejét a Hszt. 133.  § (1) bekezdésében meghatározott értesítési határidõ
betartásával kell kitûzni.

(2) A személyes meghallgatásról  szóló értesítésben tájékoztatni kell, hogy a kitûzött idõpontig az eljárás alá vont személy
a védekezését írásban is elõterjesztheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

(3) A személyes meghallgatásról jegyzõkönyvet kell felvenni. Ha pedig az eljárás alá vont személy azon nem jelent meg,
e tényrõl feljegyzést kell készíteni, melyben rögzíteni kell a távolmaradás ismert okát és azt, hogy az eljárás alá vont
elõterjesztett-e írásbeli védekezést.

30. Póteljárás

77. § (1) A Hszt. 136.  § (3) bekezdése szerinti póteljárás elrendelésérõl az eljárás alá vont személyt és képviselõjét írásban
haladéktalanul kell értesíteni.

(2) A póteljárás befejezését követõen kiegészítõ iratismertetést kell tartani és kiegészítõ jelentést kell készíteni. Az újabb
személyes meghallgatás vonatkozásában a 76.  § szerint kell eljárni.

(3) A fegyelmi eljárásban póteljárás csak egyszer rendelhetõ el.

31. Egyszerûsített eljárás

78. § (1) Ha a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az egyszerûsített eljárás feltételei fennállnak és a fegyelemsértést
a fegyelmi jogkör gyakorlója egyszerûsített eljárás keretében kívánja elbírálni, a fegyelmi eljárást elrendelõ
határozatban errõl az eljárás alá vont személyt tájékoztatni kell. Egyben fel kell hívni az eljárás alá vont személy
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figyelmét arra, hogy amennyiben a terhére rótt fegyelemsértés elkövetését vitatja, arról írásban vagy a személyes
meghallgatásakor szóban nyilatkozzon.

(2) Az egyszerûsített eljárásban a személyes meghallgatás idõpontját a Hszt. 133.  § (1) bekezdése figyelembevételével kell 
kitûzni. A személyes meghallgatásról jegyzõkönyvet kell felvenni.

32. Döntés és annak közlése

79. § (1) Fenyítést kiszabni csak a fegyelmi eljárás tárgyává tett cselekménnyel elkövetett és kétséget kizáróan bizonyított
tényeken alapuló vétkes kötelezettségszegés  miatt, a fegyelemsértés tárgyi súlyának, a vétkesség fokának, valamint
az enyhítõ és súlyosító körülményeknek együttes értékelése alapján lehet.

(2) Enyhítõ körülményként kell értékelni, ha az eljárás alá vont személy szolgálat ellátása és szolgálat alatti magatartása
a fenyítés kiszabását megelõzõ három éven belül kifogástalan volt, ha a terhére rótt vétkes kötelezettségszegés
körülményeit önként és teljeskörûen feltárta, felelõsségét elismerte.

(3) Súlyosító körülményként kell értékelni, ha az eljárás alá vont személy szolgálat ellátása és szolgálat alatti magatartása
a fenyítés kiszabását megelõzõ három éven belül kifogásolható volt, ha más fenyítés hatálya alatt áll, ha
a cselekményével az õt foglalkoztató szervnek vagy másoknak kárt okozott, kivéve, ha azt a fenyítés kiszabásáig
megtérítette.

80. § (1) A fegyelmi ügyben hozott érdemi határozatnak valamennyi, az eljárás alá vont személy terhére rótt cselekményrõl
rendelkezni kell.

(2) Ha egy eljárásban több eljárás alá vont fegyelmi felelõsségérõl kell dönteni, minden eljárás alá vont személlyel
szemben külön-külön érdemi határozatot kell hozni.

(3) A Hszt. 138.  §-a alapján felterjesztett és javasolt fenyítés kiszabására jogosult elöljáró, amennyiben nem ért egyet
a javasolt fenyítés alkalmazásával vagy az eljárás megalapozottságát, törvényességét aggályosnak tartja póteljárást
rendel el.

33. Az érdemi határozat közlése

81.  § (1) A fegyelmi ügyben hozott érdemi határozatot három munkanapon belül, a fegyelmi jogkör gyakorlója vagy
megbízása alapján az eljárás alá vont személy legalább osztályvezetõ beosztású szolgálati elöljárója hirdeti ki.
A kihirdetésen az eljárás alá vont személyen, a képviselõjén kívül jelen lehet az eljárás alá vont szolgálati elöljárója is.
A kihirdetést követõen az eljárás alá vont személy részére a határozat egy példányát át kell adni. A kézbesítés
megtörténtét a határozat irattári példányára rá kell vezetni, és az átvevõvel alá kell íratni.

(2) Amennyiben az eljárás alá vont személy a fegyelmi határozat átvételét a kihirdetéskor megtagadja, errõl
jegyzõkönyvet kell felvenni, és azt az iratokhoz kell csatolni.

(3) Ha az eljárás alá vont személy távolléte  miatt az érdemi határozat elõtte történõ kihirdetésére nem kerülhet sor, azt
postai úton tértivevénnyel kell részére megküldeni. Ha a küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza,
a kézbesítést újra meg kell kísérelni. Ha az ismételten megküldött küldemény is „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza,
a határozatot kézbesítettnek kell tekinteni. Az errõl  szóló feljegyzést, valamint a tértivevényt és a borítékot a fegyelmi
iratokhoz kell csatolni.

(4) A fegyelmi ügyben hozott érdemi határozatot azon a napon kell közöltnek tekinteni, amikor azt az eljárás alá vont
személynek kihirdették és átvette, vagy az átvételét megtagadta, és arról jegyzõkönyv készült. A „nem kereste”
jelzéssel ismételten visszaérkezett küldeményt azon a napon kell közöltnek tekinteni, amikor a postai kézbesítés
eredménytelenségét megállapították.

(5) Ha az eljárás alá vont személy a postai küldemény átvételében akadályoztatva volt vagy a postai kézbesítés
eredménytelensége nem róható a terhére, az akadály elhárulta vagy a határozat eredménytelen kézbesítésérõl  való
tudomásszerzést követõ 8 napon belül tett bejelentése alapján a határozatot a részére újból kézbesíteni kell és
a fenyítés végrehajtására tett intézkedéseket vissza kell vonni.
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34. A panasz elbírálása

82.  § (1) Az eljárás alá vont személy az érdemi határozattal szembeni panaszát a fegyelmi jogkör gyakorlójának közvetlen
szolgálati elöljárójához címezve írásban vagy szóban a fegyelmi jogkör gyakorlójánál terjesztheti elõ. A szóban
elõadott panaszt írásba kell foglalni, amelynek az írásba foglalásáról a fegyelmi jogkör gyakorlója gondoskodik.
A panaszt az eljárás alá vont személy nem köteles indokolni.

(2) Ha az írásos panaszt nem a fegyelmi jogkör gyakorlójához nyújtották be, a panaszt kézhez kapó elöljáró köteles azt
haladéktalanul továbbítani a fegyelmi jogkör gyakorlójához.

(3) A Hszt. 142.  § (2) bekezdésében meghatározott iratok különösen: a fegyelmi eljárás iratai, a fegyelmi jogkör
gyakorlójának a panaszban foglaltakkal kapcsolatos álláspontja, az eljárás alá vont személyrõl készített parancsnoki
jellemzés.

(4) A panasz elbírálásában nem vehet részt, aki az elsõfokú határozat meghozatalában vagy az azt megelõzõ vizsgálatban
részt vett, továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett, szakértõként vagy képviselõként járt el. Az elbírálásban
továbbá nem vehet részt az sem, akivel szemben a vizsgálókkal szemben felállított összeférhetetlenségi ok áll fenn.

(5) A felülvizsgálat során lefolytatott bizonyításkiegészítés nem irányulhat az eljárás megismétlésére. Az ügyben már
meghallgatott tanút, szakértõt és az eljárás alá vont személyt csak akkor lehet ismételten meghallgatni, ha azzal
az ügyre vonatkozó lényeges új adat, bizonyíték szerezhetõ be, vagy meghallgatásuk az eljárási szabályok lényeges
megsértésével történt.

35. A vezényeltekre vonatkozó különös szabályok

83.  § (1) A vezénylés helye szerinti állományilletékes parancsnok a kiszabott fenyítésrõl, annak jogerõre emelkedését követõen, 
haladéktalanul tájékoztatja az eredeti szolgálati hely állományilletékes parancsnokát.

(2) Ha olyan fenyítés kiszabása válik szükségessé, amely a vezénylés helye szerinti állományilletékes parancsnok
hatáskörét meghaladja, a fenyítés kiszabására hatáskörrel rendelkezõ elöljáróhoz történõ felterjesztés elõtt ki kell
kérnie az eredeti szolgálati hely állományilletékes parancsnokának véleményét.

36. A fenyítés végrehajtása

84.  § (1) A fegyelmi ügyben hozott érdemi határozat jogerõre emelkedését a határozat irattári példányára fel kell jegyezni.
A fenyítés végrehajtására az állományilletékes parancsnok intézkedik.

(2) A Hszt. 123.  § (1) bekezdése d)–g) pontjában meghatározott fenyítések végrehajtására a fenyítés jogerõre
emelkedését követõ, a Hszt. 123.  § (1) bekezdésének h)–i) pontjában meghatározott fenyítés végrehajtására
a másodfokú, vagy a miniszter által hozott határozat közlésétõl számított 30 napon belül parancsban kell rendelkezni.

(3) A Hszt. 123.  § (1) bekezdése d)–f) pontjában meghatározott fenyítések végrehajtásának tartama alatt kiszabott újabb,
azonos tartalmú fenyítéssel a már megállapított alacsonyabb fizetési fokozatban, rendfokozatban eltöltött idõ vagy
a rendfokozati várakozási idõ az újabb fenyítés tartamával meghosszabbodik.

(4) Az eggyel alacsonyabb rendfokozatba visszavetés fenyítés idõtartama az eredeti rendfokozat várakozási idejébe nem
számít be.

37. Mentesítés

85.  § A Hszt. 148.  § (2) bekezdése alapján – a szolgálati elöljáró javaslatára – átlagon felüli teljesítményre és példamutató
magatartásra tekintettel az elsõfokú határozatot hozó fegyelmi jogkört gyakorló elöljáró mentesítheti a pénzügyõrt
a fenyítés hatálya alól.

38. Szabálysértés elbírálása fegyelmi jogkörben

86.  § (1) Szolgálati helyen vagy szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértést a fegyelmi jogkör gyakorlója
a szabálysértési hatóság áttétele, hozzá címzett feljelentés vagy egyéb módon  való tudomásszerzés alapján fegyelmi
eljárás keretében bírálja el.

(2) Ha a szabálysértésrõl nem a szabálysértési hatóság áttétele alapján szerez tudomást és az ügyben a fegyelmi
jogkörébe nem tartozó személy felelõssége is felvethetõ, a fegyelmi eljárás elrendelése és felfüggesztése mellett,
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a rendelkezésre álló iratokat megküldi az illetékes szabálysértési hatóságnak. Az eljárást csak a szabálysértési hatóság
jogerõs határozatának kézhezvételét követõen lehet folytatni. Ha a szabálysértési hatóság az eljárás alá vont személy
felelõsségét nem látja megállapíthatónak, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.

(3) Elkobzás vagy más intézkedés kezdeményezésérõl az érdemi határozatban kell rendelkezni.
(4) A fenyítettnek a fenyítés jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül benyújtott írásbeli kérelmére

az állományilletékes parancsnok külön határozatban engedélyezheti a pénzbírság legfeljebb hat havi részletben
történõ befizetését vagy a befizetés legfeljebb három hónappal történõ elhalasztását. A kérelem elbírálásáról  szóló
határozat ellen panasz elõterjesztésének nincs helye.

39. Eljárás a szolgálattal össze nem függõ bûncselekmény esetén

87.  § (1) A Hszt. 149.  §-ában meghatározott felfüggesztést az állományilletékes parancsnok határozatban rendeli el.
(2) Ha a felfüggesztést az eljáró hatóság a büntetõeljárás érdekeire tekintettel írásban kezdeményezte

az állományilletékes parancsnoknál, és a felfüggesztésbõl két hónap letelt, az állományilletékes parancsnok
a felfüggesztést kezdeményezõ hatóságot írásban a felfüggesztés indokoltságának felülvizsgálatára kéri fel.

88.  § (1) A Hszt. 149.  § (3) bekezdése szempontjából beismerésnek kell tekinteni azt is, ha a pénzügyõr az ellene indult
büntetõeljárásban hozott, a bûncselekmény elkövetését megállapító érdemi döntést tartalmazó határozattal
(határozat, végzés vagy ítélet) szembeni jogorvoslatban a terhére rótt tényállás meg valósítását nem vitatja.

(2) Ha a pénzügyõrrel szemben több, a Hszt. 149.  §-a hatálya alá tartozó bûncselekmény  miatt folyik büntetõeljárás és
a tettenérés vagy a beismerés csak valamelyik bûncselekmény vonatkozásában áll fenn, a Hszt. 56.  § (6) bekezdése
c) pontja szerinti méltatlanná válást csak e bûncselekmény vonatkozásában lehet vizsgálni és megállapítani
a büntetõeljárás jogerõs befejezése elõtt.

XI. FEJEZET
SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS

89.  § (1) A központi személyügyi nyilvántartást a NAV Központi Hivatalában, a személyügyi alapnyilvántartást
az állományilletékes szervnél kell vezetni.

(2) Az alapnyilvántartást az állományilletékes szervnek szolgálati helyenként kell nyilvántartani, kezelni. A pénzügyõr
személyi anyagát a külön e célra rendszeresített gyûjtõben kell elhelyezni és tárolni.

(3) A gyûjtõben kell elhelyezni az alábbi személyi iratokat:
a) a felvételi eljárás során keletkezett okmányokat,
b) a kinevezési okmány egy, eredeti aláírásokat tartalmazó példányát,
c) személyi adatlapot,
d) a szolgálati viszony módosítása során keletkezett okmányokat (elõresorolás, elõléptetés, kinevezés, vezénylés,

áthelyezés),
e) a képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos okmányokat (tanulmányi szerzõdés, végzettséget, képzettséget

igazoló irat),
f) a minõsítést, a szolgálati jellemzést, a teljesítményértékelésrõl készült feljegyzéseket,
g) a szolgálati viszonnyal kapcsolatos igazolásokat, nyilatkozatokat,
h) a szolgálati viszony megszüntetésével kapcsolatos okmányokat (javaslat, kérelem, szolgálati igazolás),
i) egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság megállapításáról  szóló minõsítéseket.

(4) A személyi anyagba bejegyzést tenni csak hivatalos irat, okmány, eredeti okirat alapján lehet.

90.  § (1) A központi személyügyi nyilvántartásból a NAV felügyeletét ellátó miniszter, az elnök és az elnökhelyettesek
igényeinek megfelelõen összesített adatfeldolgozást, statisztikai értékelést kell készíteni az állomány összetételérõl,
felkészültségérõl, a fluktuációról, és annak okairól a vezetési, szervezési, a létszámgazdálkodással, a személyügyi,
a fegyelmi stb. tevékenységgel kapcsolatos vezetõi döntések elõkészítéséhez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az adatok kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.

91.  § A NAV szervezési adatai és teljes hivatásos személyi állományának a személyügyi nyilvántartás keretében
nyilvántartható adatait manuális és számítógépes rendszerben kell feldolgozni.
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40. Összeférhetetlenség, munkavégzéssel járó egyéb jogviszony iratai

92.  § (1) A munkavégzéssel járó egyéb jogviszony engedélyezésérõl, módosításáról vagy elutasításáról  szóló értesítés vagy
határozat egy példányát a pénzügyõr személyi anyaggyûjtõjében kell kezelni.

(2) A Hszt. 66.  § (1) bekezdésében meghatározott bejelentés és felszólítás egy példányát a pénzügyõr személyi
anyaggyûjtõjében el kell helyezni.

41. Fegyelmi eljárás iratai

93.  § (1) A fegyelmi eljárások iratait a szerv irataitól elkülönítetten, külön kell kezelni. Az eljárás jogerõs befejezését követõen
az iratot le kell zárni, és irattárba kell helyezni. A bizonyításhoz felhasznált eredeti iratot vagy tárgyat annak kell
visszajuttatni, akitõl az eljárás során beszerezték. A kép vagy hangrögzítésre felhasznált adathordozó tartalmát törölni
kell vagy meg kell semmisíteni.

(2) A fegyelmi eljárás irataiba csak a jogszabály által felhatalmazott személyek tekinthetnek be, abból adatot szolgáltatni
csak jogszabályban meghatározott személyek részére és okból lehet. A betekintésrõl vagy adatszolgáltatásról
betekintõ lapot kell vezetni, amely tartalmazza a betekintõ személyét, a betekintés jogcímét, idejét, a betekintõ vagy
az adattovábbító aláírását.

(3) Az állományilletékes parancsnok irányítása alatt álló szerv fegyelmi ügyintézõje, annak hiányában az ügy vizsgálója
köteles gondoskodni arról, hogy a fegyelmi eljárás megindulásától annak jogerõs befejezéséig a fegyelmi eljárásra
vonatkozó adatok a személyügyi számítógépes nyilvántartó rendszerbe felvételre kerüljenek, és a fegyelmi eljárás
elrendelésérõl, a beosztásból felfüggesztés elrendelésérõl és megszüntetésérõl, valamint az érdemi határozatról
az illetékes személyügyi szerv tájékoztatást kapjon.

XII. FEJEZET
KÉRELEM, SZOLGÁLATI PANASZ

94.  § (1) A szóban elõterjesztett kérelmet jegyzõkönyvbe kell foglalni. Az intézkedésrõl a kérelmezõt írásban vagy szóban
értesíteni kell. A szóbeli közlést is jegyzõkönyvbe kell foglalni.

(2) A szolgálati elöljáró a hatáskörét meghaladó ügyben elõterjesztett kérelmet véleményével együtt soron kívül
a kérelem elbírálására jogosult elöljáróhoz köteles felterjeszteni.

95.  § (1) Ha a pénzügyõr a sérelmezett döntés vagy intézkedés, illetve ezek elmulasztása  miatti szolgálati panaszát nem
a döntést hozó (mulasztó) elöljárónál terjeszti elõ, azt a döntéshozatali jogkörrel nem rendelkezõ elöljáró a szolgálati
út betartásával köteles a hatáskörrel rendelkezõ elöljáróhoz továbbítani.

(2) A szolgálati panasz alapján tett intézkedésekrõl a panaszost írásban kell értesíteni. A határozatba foglalt döntést
– a jogorvoslati lehetõségre  való figyelemfelhívás mellett – indokolni kell.

96.  § (1) Az állományilletékes parancsnok a határozatot név-, szám- vagy számítási hiba és más hasonló elírás esetén mind
kérelemre, mind hivatalból kijavítja.

(2) A számítási hibát tartalmazó határozat kijavítására csak akkor kerülhet sor, ha az nincs kihatással az ügy érdemére.
(3) A határozat kijavítása ellen jogorvoslatnak nincs helye.

97.  § (1) Az állományilletékes parancsnok a határozatot kiegészíti, ha a határozatból jogszabály által elõírt kötelezõ tartalmi
elem hiányzik, vagy az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem született döntés. A kiegészítés nem érintheti
a határozat egyéb rendelkezéseit.

(2) Nincs helye a határozat kiegészítésének, ha jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogokat sértene, vagy a határozat
jogerõre emelkedésétõl számított egy év már eltelt.

(3) A kiegészítést az állományilletékes parancsnok
a) önálló kiegészítõ határozattal és – lehetõség szerint – e ténynek a határozat eredeti példányára és kiadmányaira

történõ feljegyzésével vagy
b) a hiányos határozat bevonása mellett az eredeti határozatot és a kiegészítõ határozatot egységes határozatba

foglalva a határozat kicserélésével teljesíti.
(4) A kiegészítés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti határozat ellen volt.
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98.  § (1) A pénzügyõr a határozat elleni panasz, fellebbezés elõterjesztésére rendelkezésre álló határidõt önhibáján kívül
elmulasztotta, igazolási kérelmet terjeszthet elõ.

(2) Az igazolási kérelemrõl az a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró dönt, akinek a panasz elbírálása a hatáskörébe
tartozik.

(3) Az igazolási kérelmet a mulasztásról  való tudomásszerzést vagy az akadály megszûnését követõ 5 munkanapon belül,
de legkésõbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidõ utolsó napjától számított 6 hónapon belül
lehet elõterjeszteni.

(4) Ha az elöljáró az igazolási kérelemnek helyt ad, az igazolási kérelmet benyújtó pénzügyõrt olyan helyzetbe kell hozni,
mintha nem mulasztott volna.

XIII. FEJEZET
SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNYOK, SZOLGÁLATI JELVÉNY

99.  § (1) A pénzügyõr hivatásos szolgálati igazolvány (a továbbiakban: „H” igazolvány), az ideiglenes pénzügyõr szolgálati
igazolvány (a továbbiakban: „IH” igazolvány), valamint a ”H” igazolványhoz tartozó szolgálati jelvény tulajdonosa
a NAV, birtokosa az a pénzügyõr, aki a „H”, illetve az „IH” igazolványt dokumentáltan, aláírásával igazoltan átvette.

(2) A pénzügyõr a kiadott NAV pénzügyõr igazolványt köteles megõrizni, szolgálatteljesítés, valamint munkavégzés során 
minden esetben magánál tartani, azt az ellenõrzõ elöljáró felszólítására bemutatni.

(3) A NAV pénzügyõr igazolvány szigorú számadású és sorszámmal ellátott.

100.  § (1) Tilos a NAV pénzügyõr igazolványt és a szolgálati jelvényt másra átruházni, letétbe helyezni, biztosítékul adni vagy
e célból átvenni.

(2) A NAV pénzügyõr igazolvány biztosításáért, kiadásáért a NAV Központi Hivatalának személyügyi szerve a felelõs.

101.  § (1) A NAV pénzügyõr igazolvány kiadását, visszavonását, cseréjét az illetékes személyügyi szerv a szolgálati jogviszonyt
létesítõ, módosító vagy megszüntetõ állományilletékes parancsnok parancsa alapján kezdeményezi.

(2) A NAV pénzügyõr igazolványt ki kell cserélni, ha az a használat során azonosításra alkalmatlan mértékig
megrongálódott.

(3) A NAV pénzügyõr igazolvány visszavonásig érvényes.

42. Hivatásos igazolványok

102.  § (1) A pénzügyõr a próbaideje alatt „IH” igazolványra jogosult.
(2) A pénzügyõr – véglegesítését követõen – „H” igazolványra jogosult. A „H” igazolvány a jogszabályok szerinti

fegyverviselésre és intézkedésre  való jogosultságot igazolja.
(3) A NAV elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszerében mindig az aktuális rendfokozatot tartalmazó és

használatban lévõ „H” igazolványnak megfelelõ fényképnek kell szerepelnie.
(4) A NAV pénzügyõr igazolvány – sorszámának a NAV elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszerben történõ

bejegyzését követõen – az átvétel igazolása után kell a pénzügyõr részére kiadni.

43. Szolgálati jelvény

103.  § (1) A szolgálati jelvényt – a jelvény számának a NAV elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszerben történõ
bejegyzését követõen – az átvétel igazolása után kell a pénzügyõr részére kiadni.

(2) Amennyiben a pénzügyõr a bûnügyi szakterületrõl más területre vagy bármely területrõl a bûnügyi szakterületre kerül 
áthelyezésre, a szolgálati jelvény visszavonását és az új szolgálati jelvény kiadását, visszavonását, cseréjét az illetékes
személyügyi szerv a szolgálati jogviszonyt módosító állományilletékes parancsnoki parancs alapján írásban
kezdeményezi.

(3) A szolgálati jelvényt ki kell cserélni, ha az a használat során azonosításra alkalmatlan mértékig megrongálódott.
(4) A szolgálati viszony megszûnését megelõzõ napon a szolgálati jelvényt a hivatásos állományú testületi tag köteles

leadni, melyet az érintett szerv újra felhasználhat.
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44. A NAV pénzügyõr igazolványok kezelésével és kiadásával kapcsolatos szabályok

104.  § (1) A NAV pénzügyõr igazolványhoz minden esetben aktuális (társasági egyenruhás) fénykép elektronikus biztosítása
szükséges.

(2) A NAV pénzügyõr igazolvány, illetve a szolgálati jelvény bármely okból történt elvesztésének, eltulajdonításának,
megrongálódásának, megsemmisülésének körülményeit vezetõi kivizsgálás keretében haladéktalanul tisztázni kell.
Amennyiben vétkesség gyanúja állapítható meg, a fegyelmi, illetve kártérítési eljárás szabályai szerint kell
a felelõsséget megállapítani. A kártérítés összege a szolgálati jelvény, illetve a szolgálati igazolvány mindenkori értéke.

(3) A NAV pénzügyõr igazolvány elõállítási költségei a munkáltatói jogkört gyakorló szerveket terhelik.
(4) A NAV pénzügyõr igazolvány és a szolgálati jelvény esetében az elvesztés, eltulajdonítás tényét a szolgálati út

betartásával soron kívül jelenteni kell a NAV Központi Hivatalának általános jogi feladatokat ellátó szervezeti egysége
részére, köröztetés céljából.

(5) A személyi állomány tagjának jogviszonya megszûnése esetén a NAV pénzügyõr igazolvány visszavonásáról és
selejtezésérõl az állományilletékes parancsnok irányítása alá tartozó személyügyi szerv köteles gondoskodni, ennek
tényét köteles rögzíteni.

(6) A pénzügyõr halála esetén a NAV pénzügyõr igazolvány és a szolgálati jelvény visszavonásáról és selejtezésérõl
az állományilletékes parancsnok irányítása alá tartozó személyügyi szerv köteles gondoskodni.

45. Nyugállományba vonultak igazolványa

105.  § (1) A NAV hivatásos állományából nyugállományba helyezett pénzügyõr részére nyugdíjas igazolvány kerül kiállításra
(„NY” igazolvány), melynek kiadása, módosítása kizárólag kérelemre történhet. Az igazolvány leírását elnöki utasítás
tartalmazza.

(2) A nyugállományú pénzügyõr nyugdíjas igazolványával az alábbi kedvezményre jogosult:
a) az Állami Egészségügyi Központban történõ ellátásra,
b) a NAV objektumaiba  való belépésre és
c) a NAV által a nyugállományba vonultakra is kiterjesztett kedvezmények igénybevételéhez történõ igazolásra (pl.

NAV által üzemeltetett gyógyintézmények, kulturális és sportlétesítmények szolgáltatásainak igénybevételére,
kedvezményes mobiltelefon elõfizetés vásárlása stb.).

(3) A nyugdíjas igazolvány nem helyettesíti a társadalombiztosítás által kiadott „Nyugdíjas igazolvány”-t.

XIV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

106.  § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 13/2010. (XII. 27.) NGM rendelethez

Pénzügyõrök beosztása, a beosztáshoz kapcsolódó rendfokozati maximum és képesítési követelmény

Szervi szint Besorolási osztály
Beosztási kategória 
(besorolási fokozat)

Beosztás
Rendfokozati

maximum

Képesítési követelmény

Iskolai
végzettség/OKJ-s

szakképesítés

NAV belsõ képzése
keretében szerzett

szakmai
végzettség

Központi szerv I. besorolási
osztály

vezetõ-
fõtanácsos

kiemelt
szakfõreferens, 
kiemelt
fõreferens

alezredes szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

fõtanácsos fõreferens alezredes szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

vezetõ-
tanácsos

vezetõ
szakreferens

õrnagy szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

tanácsos szakreferens százados szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

fogalmazó referens százados szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
alapfokú
végzettség

gyakornok hadnagy szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

elõképzõ

II. besorolási
osztály

fõmunkatárs fõszemlész fõtörzszászlós középiskolai
érettségi

szakmai
középfokú
végzettség

fõelõadó szemlész fõtörzszászlós középiskolai
érettségi

szakmai
középfokú
végzettség

elõadó ügyintézõ zászlós középiskolai
érettségi

szakmai
alapfokú
végzettség

gyakornok zászlós középiskolai
érettségi

elõképzõ

Középfokú
szerv

I. besorolási
osztály

vezetõ-
fõtanácsos

kiemelt
szakfõreferens, 
kiemelt
fõreferens

alezredes szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

fõtanácsos fõreferens alezredes szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

vezetõ-
tanácsos

vezetõ
szakreferens

õrnagy szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

tanácsos szakreferens százados szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

fogalmazó referens százados szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
alapfokú
végzettség

gyakornok hadnagy szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

elõképzõ
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II. besorolási
osztály

fõmunkatárs fõszemlész fõtörzszászlós középiskolai
érettségi

szakmai
középfokú
végzettség

fõelõadó szemlész fõtörzszászlós középiskolai
érettségi

szakmai
alapfokú
végzettség

elõadó ügyintézõ zászlós középiskolai
érettségi

szakmai
alapfokú
végzettség

gyakornok zászlós középiskolai
érettségi

elõképzõ

Alsó fokú szerv I. besorolási
osztály

vezetõ-
fõtanácsos

kiemelt
szakfõreferens, 
kiemelt
fõreferens

alezredes szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

fõtanácsos fõreferens alezredes szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

vezetõ-
tanácsos

vezetõ
szakreferens

õrnagy szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

tanácsos szakreferens százados szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
alapfokú
végzettség

fogalmazó referens százados szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
alapfokú
végzettség

gyakornok hadnagy szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

elõképzõ

II. besorolási
osztály

fõmunkatárs fõszemlész fõtörzszászlós középiskolai
érettségi

szakmai
középfokú
végzettség

fõelõadó szemlész fõtörzszászlós középiskolai
érettségi

szakmai
alapfokú
végzettség

elõadó ügyintézõ zászlós középiskolai
érettségi

szakmai
alapfokú
végzettség

gyakornok zászlós középiskolai
érettségi

elõképzõ
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2. melléklet a 13/2010. (XII. 27.) NGM rendelethez

TÁBLÁZAT
a NAV hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes alacsonyabb szintû munkáltatói jogkörök és az ezek
gyakorlására feljogosított elöljárók

Munkáltatói jogkör Egyes munkáltatói jogkörök megnevezése

A munkáltatói jogkör gyakorlója

fõigazgató

bûnügyi
fõigazgató 
(a bûnügyi

fõigazgatóság 
alsó fokú

szerve
vonatkozá-

sában is)

igazgató

szolgálati viszony
létesítése, állományba
vétel megszüntetése

hivatásos állományba
vétel

zászlós, tiszthelyettes * * *

szolgálati viszony
megszüntetése,
próbaidõn belül

zászlós, tiszthelyettes * * *

szolgálati viszony
megszüntetése egyéb
esetekben
a nyugállományba
helyezést kivéve

zászlós, tiszthelyettes * * *

Rendfokozatra
vonatkozó döntések

soron történõ elõléptetés tiszt, zászlós,
tiszthelyettes

* * *

soron kívüli elõléptetés1 zászlós, tiszthelyettes * * *
szolgálati beosztásra
vonatkozó döntések

beosztásból felmentés,
beosztásba kinevezés,
rendelkezési állományba
helyezés

tiszthelyettes, zászlós,
tiszt, fõtiszt (kivéve
az ezredesi beosztást)

* * *

vezénylés, áthelyezés illetékességi területén
belül

* *

megbízás kinevezési jogkörébe
tartozók

* * *

fegyelmi döntések rendfokozatot, szolgálati
viszonyt érintõ fenyítés
kiszabása

zászlós, tiszthelyettes * * *

egyéb fenyítés kiszabása fõtiszt, tiszt, zászlós,
tiszthelyettes

* * *

egyéb döntések illetmény nélküli
szabadság
engedélyezése a Hszt.
96.  § alapján

* * *

kitüntetések,
elismerések1

* * *

más keresõ foglalkozás
engedélyezése

* * *

szolgálatteljesítés alóli
mentesítés

* * *

illetmény-besorolás,
illetménypótlékok
megállapítása1

* * *

túlszolgálat elrendelése2 * * *
szabadság
engedélyezése

* * *

minõsítés, jellemzés * * *

1 a NAV elnökének elõ zetes hozzájárulásával
2 a Hszt. szerinti rendkívüli eset kivételével a NAV elnökének elõ zetes hozzájárulásával
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

Az Országgyûlés 131/2010. (XII. 27.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
 szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról  szóló 23/2010. (V. 14.)
OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontja a következõ oa) alponttal egészül ki:
[1. Az Országgyûlés az Alkotmány 21.  §-ának (2) bekezdése alapján az alábbi állandó bizottságokat hozza létre, azok
tisztségviselõivé és tagjaivá a következõ képviselõket választja:]
„oa) Nemzeti összetartozás bizottsága (12 fõ)
Elnök:  Potápi Árpád János (Fidesz)
Alelnök:  dr. Kovács Ferenc (Fidesz)

dr. Szili Katalin (független)
Tagok:  Ékes Ilona (Fidesz)

dr. Hoppál Péter (Fidesz)
Kõszegi Zoltán (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Kalmár Ferenc András (KDNP)
dr. Stágel Bence (KDNP)
                       (MSZP)
Szávay István (Jobbik)
                       (LMP)”

2. A Határozat 1. pontja l) alpontjában a „Külügyi és határon túli magyarok bizottsága” szövegrész helyébe a „Külügyi
bizottság” szöveg lép.

3. E határozat 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k., Móring József Attila s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 132/2010. (XII. 27.) OGY határozata
a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról szóló 
70/1997. (VII. 15.) OGY határozat módosításáról*

1. A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY határozat melléklete 5.7. pontja
elsõ francia bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba

Dr. Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k., Móring József Attila s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. december 23-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1309/2010. (XII. 27.) Korm. határozata
a Nemzeti Egységes Kártyarendszer meg valósításával kapcsolatos feladatokról

A Kormány
1. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a belügyminiszterrel

együttmûködve az államigazgatási és egyéb közfeladatot ellátó szervek, gazdálkodó és társadalmi szervezetek és
egyéb személyek által kibocsátott, jogosultságot igazoló és szolgáltatások igénybevételére jogosító kártyák
elõállításának, kibocsátásának, felhasználásának, elfogadásának és nyilvántartásának egységes szabályozása,
a Nemzeti Egységes Kártyarendszer létrehozása, a csatlakozási, mûködési, mûszaki és biztonsági feltételek kidolgozása 
érdekében az egyes minisztériumok, az egyes minisztériumok által felügyelt szakterületek, és az érintett szervezetek
szakértõibõl és képviselõibõl álló bizottságot hozzon létre;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszterrel és belügyminiszterrel együttmûködve

Határidõ: 2011. január 15.
2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttmûködve és

az 1. pontban megjelölt bizottság közremûködésével dolgozza ki a Nemzeti Egységes Kártyarendszer mûködési
modelljét;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszterrel együttmûködve

Határidõ: 2011. május 31.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Nemzeti Egységes

Kártyarendszer meg valósítása tárgyú projektnek az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi
Akciótervében történõ nevesítése érdekében;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2011. április 30.

4. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttmûködve, a Nemzeti
Egységes Kártyarendszer meg valósításával érintett hatályos szabályozási környezet felülvizsgálatára, és ezt követõen
a célok eléréséhez szükséges jogalkotási és jogszabály módosítási javaslatok benyújtására, különösen
az adatvédelemrõl, a Nemzeti Egységes Kártyarendszer csatlakozási, kilépési, mûködési feltételeirõl, az elektronikus és
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nem elektronikus kártyák esetében a mûszaki és biztonsági feltételek meghatározásáról, a kártyák
megszemélyesítésérõl és a megszemélyesítésre felhatalmazott személlyel szemben támasztott követelményekrõl,
valamint a szolgáltatási díjtételekrõl, a díjfizetés módjáról, és a díj beszedésére jogosult szerv kijelölésérõl, valamint
a mûködtetéssel és fenntartásával kapcsolatos feladatok meghatározásáról és a feladatok végrehajtásáért felelõs
személy kijelölésérõl;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszterrel együttmûködve

Határidõ: 2011. április 30.
5. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttmûködve

a 2–4. pontokban foglalt elvégzett feladatok alapján hajtsa végre a Nemzeti Egységes Kártyarendszer létrehozásához
és bevezetéséhez szükséges intézkedéseket.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszterrel együttmûködve

Határidõ: 2012. december 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1310/2010. (XII. 27.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Program folytatásáról

1. A Kormány a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel keretében a
a) 2011. január 1. és 2011. december 31. között kibocsátott kártyákhoz 10 millió forint hitelösszegig 365 napra

1 százalékpont kamattámogatást biztosít;
b) 2011. december 31-ig kibocsátott, maximum 25 millió forintos kártyák teljes kölcsönösszegére a Garantiqa

Hitelgarancia Zrt. által vállalt garancia éves díjának 50 százalékáig terjedõ támogatást biztosít, azzal, hogy
a támogatás nem haladhatja meg a garanciadíj vetítési alapjának 0,75 százalékát.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

2. A Kormány a Széchenyi Kártya Program keretében 2011. január 1. és 2011. december 31. között megkötött Széchenyi
Forgóeszköz Hitel, Széchenyi Beruházási Hitel és a Széchenyi Önerõ, illetve Támogatást Megelõlegezõ Hitel
hitelszerzõdések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének elsõ három évére (1096 napra) 2 százalékpont
kamattámogatást, valamint ezen hitelekhez – ide nem értve a Támogatást Megelõlegezõ Hitelt – nyújtott
garanciavállalás díjának 50 százalékáig terjedõ támogatást biztosít, azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg
garanciadíj vetítési alapjának 0,75 százalékát.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal
3. Az 1–2. pont szerinti kamat és garanciadíj-támogatás forrása a XVII. NFM fejezet 16. cím 8. alcím Gazdaságfejlesztést

szolgáló célelõirányzat.
4. A Kormány tudomásul veszi, hogy a Széchenyi Kártya Program kibõvítésével bevezetett új hitelek és a Széchenyi

Kártya Folyószámlahitel kamatfeltételei a kockázatokat megfelelõ mértékben tükrözzék.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal

5. A Kormány felhívja
a) a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen javaslatot a Kormány részére

az európai uniós források Széchenyi Kártya Program támogatásába történõ bevonhatóságáról;
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Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. március 31.
b) a vidékfejlesztési minisztert, hogy – a nemzeti fejlesztési miniszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával –

készítsen elõterjesztést az Agrár Széchenyi Kártya Program elindításáról.
Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. március 31.
6. A Széchenyi Kártya Program kiterjesztésérõl  szóló 1145/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 1. pont c) alpontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány a Széchenyi Kártya Program keretében)
„c) 2011. január 1-jétõl a pályázati források nagyobb arányú kihasználása és a sikeresen meg valósuló projektek
számának növelése érdekében maximum 50 millió forintos, legfeljebb 10 éves futamidejû Széchenyi Önerõ Kiegészítõ
Hitel és legfeljebb 5 éves futamidejû Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel”
(programokat indít.)

7. E határozat 2011. január 1-jén lép hatályba.
8. E határozat hatálybalépésével egyidejûleg a Széchenyi Kártya Program folytatásáról  szóló 1011/2010. (I. 22.) Korm.

határozat 2. pontja hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1311/2010. (XII. 27.) Korm. határozata
a 2011. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésérõl

1. A Kormány a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól  szóló 190/2000.
(XI. 14.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdése alapján engedélyezi a mellékletben meghatározott 2011. évi gyakorlatokhoz, 
kiképzésekhez és egyéb katonai tevékenységekhez (a továbbiakban együtt: gyakorlatok) kapcsolódó
csapatmozgásokat.

2. Az engedély a Magyar Honvédség melléklet szerinti gyakorlatokon  való részvételének, a gyakorlatokon részt vevõ
külföldi fegyveres erõk országhatáron  való átlépésének és az ország területén történõ átvonulásának, illetve
átrepülésének engedélyezését is jelenti, amennyiben az engedélyezés feltételei egyébként fennállnak.

3. A mellékletben megjelölt, a Magyar Honvédség állományába és külföldi fegyveres erõkhöz tartozó kontingensek
küldése, fogadása, illetve átvonulása – az adott gyakorlaton  való részvételhez szükséges és indokolt mennyiségû –
saját rendszeresített gép- és harcjármûveikkel, híradó és kommunikációs eszközeikkel, fegyverzetükkel, lõszer- és
robbanóanyag-ellátmányukkal, felszerelésükkel és a szállításukhoz szükséges jármûvekkel történhet.

4. Ha az egyes gyakorlatok jellege azt indokolja, az engedély a mellékletben meghatározott idõtartamokon belül,
a résztvevõk – a vonatkozó összlétszám kereteit meg nem haladó – váltása érdekében történõ, többszöri
határátlépésére is vonatkozik.

5. Ez a határozat 2011. január 1-jén lép hatályba.
6. Hatályát veszti a 2010. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésérõl  szóló 1221/2009. (XII. 28.) Korm.

határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1311/2010. (XII. 27.) Korm. határozathoz

A 2011. évi tervezett határátlépéssel járó csapatmozgások jegyzéke

1. Magyar részvétellel tervezett, külföldi fegyveres erõk esetleges átvonulásával járó NATO-gyakorlatok és kiképzési
rendezvények

A gyakorlat megnevezése Felelõs
A gyakorlat

tervezett helye
A gyakorlat

tervezett idõpontja

Engedélyezett
létszám (fõ)
legfeljebb

1. A104/11 NATO CMX 2011
válságkezelési gyakorlat

HM VPF NATO-tagálla-
mok fõvárosai

I–IV. n. é. 20

2. A105/11 EU CME 2011
válságkezelési gyakorlat

HM VPF NATO-tagálla-
mok fõvárosai

I–IV. n. é. 20

3. A106/11 EU MILEX 2011
törzsvezetési gyakorlat

HVK
KIK CSF

Belgium,
Németország,
Franciaország

II–III. n. é. 10

4. A108/11 STEADFAST JUNCTURE
2011 NRF értékelõ
gyakorlat

HVK
HDM CSF

NATO európai
tagállam,
Norvégia

III–IV. n. é. 50

5. A109/11 STEADFAST ILLUSION
2011 interoperabilitási
gyakorlat

MK KBH NATO európai
tagállam,

Lengyelország

II–III. n. é. 20

6. A111/11 STEADFAST JOIST 2011
NRF értékelõ gyakorlat

HVK
HDM CSF

NATO-
tagállam,

Törökország,
Olaszország,

Portugália

I–II. n. é. 15

7. A118/11 NOBLE BLISTER I-II 2011
NRF gyakorlat

HVK
HDM CSF

NATO európai
tagállam,

Németország

I–IV. n. é. 15

8. A127/11 NRF 2011 váltás
felkészítõ rendezvényei

HVK
KIK CSF

NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 50

9. A129/11 STEADFAST INDICATOR
2011 LIVEX gyakorlat

HVK
HDM CSF

NATO európai
tagállam,
Románia

III–IV. n. é. 50

10. A140/11 ARRCADE GLOBE 2011
NATO térképészeti
gyakorlat

HVK
KIK CSF

Belgium II–III. n. é. 10

11. A308/11 CREVAL 2011
NATO-ellenõrzések

HVK
KIK CSF

Magyarország
(Kaposvár,
Debrecen,
Hódmezõ-
vásárhely)

I–IV. n. é. 50

12. A309/11 NATO kiképzési
rendezvények 2011
(NTG)

HVK
KIK CSF

NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 100

13. A313/11 NATO/EU különleges
erõk rendezvényei 2011

HVK
HDM CSF

NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 50

14. B118/11 BRILLIANT SWORD 2011
NRF felkészítés és
kiképzés

MH ÖHP NATO európai
tagállam,

Spanyolország

III–IV. n. é. 50

15. B120/11 NOBLE LIGHT 2011 NRF
gyakorlat

MH ÖHP NATO európai
tagállam,

Törökország

I–II. n. é. 150

16. B122/11 JACKAL STONE 2011
különleges erõk
gyakorlata

MH ÖHP NATO európai
tagállam,
Ukrajna

III–IV. n. é. 300
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A gyakorlat megnevezése Felelõs
A gyakorlat

tervezett helye
A gyakorlat

tervezett idõpontja

Engedélyezett
létszám (fõ)
legfeljebb

17. B138/11 CLEAN CARE 2011
vegyivédelmi és
egészségügyi gyakorlat

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 50

18. B145/11 BRILLIANT LEDGER 2011
NRF gyakorlat

MH ÖHP NATO európai
tagállam,

Görögország

III–IV. n. é. 50

19. B157/11 NATO CGS 2011 CIMIC
gyakorlat

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 50

20. B160/11 FLINT LOCK 2011
gyakorlat

MH ÖHP NATO-
tagállam,

Afrika

I–IV. n. é. 50

21. B204/11 NATO CKELMK 2011
felkészítési
rendezvények

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 80

22. B223/11 NRF 2011 VSF szakasz
felkészítési rendezvényei

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 80

23. B224/11 NRF 2011 Víztisztító
szakasz felkészítési
rendezvényei

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 100

24. B225/11 NRF-JAT 2011
felkészítések

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 20

25. B226/11 JOINT COMBINED
EXCHANGED TRAINING
2011 missziós felkészítés

MH ÖHP Magyarország
(Szolnok,

Várpalota,
Táborfalva,
Újdörögd),

NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 60

26. B227/11 NRF 2011 felkészítési
rendezvényei

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 100

27. B230/11 NATO OMLT 2011
felkészítések

MH ÖHP NATO európai
tagállam, USA,
Németország

I–IV. n. é. 150

28. B231/11 NATO C-IED 2011
felkészítések

MH ÖHP NATO európai
tagállam, USA,

Kanada

I–IV. n. é. 100

29. B232/11 NATO PRT MTT 2011
felkészítések

MH ÖHP Montenegró I–IV. n. é. 20

30. B236/11 NATO RC N 2011
felkészítési
rendezvények

MH ÖHP Lengyelország I–IV. n. é. 120

31. B237/11 Affiliáció érdekében
végrehajtott felkészítési
rendezvények 2011

MH ÖHP Olaszország,
Magyarország

(Várpalota,
Debrecen,
Táborfalva,
Újdörögd,

Gyõr,
Budapest)

I–IV. n. é. 200

32. B239/11 NCSA 3 NSB (DCM) 2011
híradó gyakorlat

MH ÖHP Lengyelország I–II. n. é. 20

33. C131/11 NOBLE/BOLD ASPECT
2011 légierõ gyakorlat

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 50
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A gyakorlat megnevezése Felelõs
A gyakorlat

tervezett helye
A gyakorlat

tervezett idõpontja

Engedélyezett
létszám (fõ)
legfeljebb

34. C133/11 NEWFIP 2011
elektronikai hadviselés
gyakorlat

MH ÖHP Magyarország
(Kecskemét,
Veszprém),

Olaszország,
Románia,
Szlovénia,

Horvátország

I–IV. n. é. 200

35. C141/11 TOXIC TRIP 2011
vegyvédelmi gyakorlat

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 50

36. C150/11 NATO TIGER MEET 2011
többnemzeti repülõ
harcászati gyakorlat

MH ÖHP Franciaország I–IV. n. é. 70

37. C151/11 Air Defence Training
Activity (ADTRAC) 2011
légtérvédelmi gyakorlat

MH ÖHP Olaszország,
Szlovénia,
Románia,

Magyarország
(Kecskemét)

I–IV. n. é. 70

38. C235/11 TACEVAL 2011
NATO-ellenõrzések

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 100

39. C250/11 JTAC/TACP 2011
kiképzések

MH ÖHP NATO európai
tagállam, USA,

Kanada

I–IV. n. é. 100

40. D117/11 CENTRIFUGAL
FORCE/COMBINED
ENDEAVOR 2011 híradó
és informatikai
rendszergyakorlat

MH TD Németország,
Románia,
Hollandia

II–III. n. é. 70

41. F113/11 STEADFAST FLAME 2011
logisztikai gyakorlat

MH ÖHP NATO európai
tagállam,

Törökország

I–II. n. é. 50

42. F114/11 MovCon MILU 2011
gyakorlat

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 50

43. F115/11 JOINT LOGISTICS 2011
logisztikai gyakorlat

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 30

44. F116/11 LOGEX 2011 logisztikai
gyakorlat

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 50

45. F118/11 STEADFAST FOUNT 2011
(NRF 17–18 DBex)
gyakorlat

MH ÖHP Törökország I–IV. n. é. 20

46. F201/11 NRF Logisztikai
felkészítések 2011

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 50

47. K260/11 TRAIN the TRAINER 2011
NATO TtT kiképzés

MH KKB Magyarország
(Szentendre),

Norvégia, USA, 
Törökország

I–IV. n. é. 400

48. K261/11 NATO CIED kiképzés
2011 WIT kiképzés

MH KKB Magyarország
(Szentendre,

Várpalota,
Hajmáskér)

I–IV. n. é. 100

49. K262/11 NATO CIED kiképzés
2011 BSC kiképzés

MH KKB Magyarország
(Szentendre)

I–IV. n. é. 100

50. K263/11 NATO CIED egyéb
felkészítések 2011

MH KKB NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 100

51. A150/11 COMMON ACTION 2011
FSO nemzetközi
gyakorlat

HVK KIKCSF Németország I–IV. n. é. 600

52. A201/11 NATO ISAF-felkészítések HVK KIKCSF Németország I–IV. n. é. 100
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2. Magyar Honvédség és külföldi fegyveres erõk részvételével tervezett két- és többoldalú megállapodásokon alapuló
gyakorlatok és kiképzések

A gyakorlat megnevezése Felelõs
A gyakorlat

tervezett helye
A gyakorlat

tervezett idõpontja

Engedélyezett
létszám (fõ)
legfeljebb

1. B102/11 WISE FORESIGHT 2011
román–magyar
békefenntartó zászlóalj
gyakorlat

MH ÖHP Magyarország
(Várpalota,
Hódmezõ-
vásárhely,
Újdörögd),
Románia

I–IV. n. é. 100

2. B103/11 BLONDE AVALANCHE
2011 „Tisza”
magyar–román–szlovák–
ukrán zászlóalj
katasztrófaelhárító
gyakorlat

MH ÖHP Magyarország
(Szentes,

Hódmezõ-
vásárhely,
Debrecen)

III–IV. n. é. 150

3. B111/11 MLF felkészítési
rendezvények 2011

MH ÖHP Olaszország,
Magyarország

(Debrecen,
Várpalota,
Hódmezõ-
vásárhely)

III–IV. n. é. 200

4. B140/11 SÁRARANY MEZÕ 2011
cseh–magyar–szlovák
vegyivédelmi gyakorlat

MH ÖHP Szlovákia I–IV. n. é. 100

5. B153/11 V4 mûszaki gyakorlat
2011

MH ÖHP Magyarország
(Szentes,

Hódmezõ-
vásárhely)

III–IV. n. é. 70

6. B155/11 CBRN W&R 2011
gyakorlat

MH ÖHP Magyarország
(Budapest és

katonai
helyõrségek),
Olaszország

I–IV. n. é. 70

7. B158/11 TISZA 2011
román–magyar–szerb
közös
katasztrófavédelmi
gyakorlat

MH ÖHP Románia I–IV. n. é. 25

8. B206/11 ROHAMLÖVÉSZ 2011
magyar–amerikai közös
kiképzés

MH ÖHP Magyarország
(Tata,

Debrecen,
Szolnok)

I–IV. n. é. 100

9. B208/11 TÖRETLEN AKARAT 2011 
magyar–amerikai közös
különleges mûveleti
haladó szintû kiképzés

MH ÖHP Magyarország
(Szolnok,

Táborfalva,
Várpalota,
Újdörögd)

I–IV. n. é. 100

10. B214/11 HATÁROZOTT LÉPÉS
2011 magyar–amerikai
különleges kiképzés

MH ÖHP Magyarország
(Szolnok,

Táborfalva,
Várpalota,
Újdörögd)

I–IV. n. é. 100

11. B219/11 PARTNER (BÁCSKA) 2011 
szerb–magyar közös
lövész kiképzés

MH ÖHP Magyarország
(Várpalota,
Újdörögd,
Hódmezõ-
vásárhely)

I–II. n. é. 50

12. B221/11 IRON CAT 2011
szerb–magyar közös
flottilla kiképzés

MH ÖHP Szerbia,
Magyarország

(Duna mentén)

II–IV. n. é. 50
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A gyakorlat megnevezése Felelõs
A gyakorlat

tervezett helye
A gyakorlat

tervezett idõpontja

Engedélyezett
létszám (fõ)
legfeljebb

13. B234/11 FRANCIA–MAGYAR 2011 
közös cserekiképzés

MH ÖHP Franciaország I–II. n. é. 50

14. B238/11 BiH-HUN 2011 közös
tûzszerész kiképzés

MH ÖHP Magyarország
(Budapest,
Táborfalva)

I–IV. n. é. 50

15. C112/11 SHORAD 2011
légvédelmi rakéta
éleslövészet

MH ÖHP Csehország I–IV. n. é. 100

16. C121/11 LÉGI FÖLÉNY 2011
JAS–39 L-L éleslövészeti
gyakorlat

MH ÖHP Svédország I–IV. n. é. 150

17. C130/11 EAGLE TALON 2011
többnemzeti légierõ
gyakorlat

MH ÖHP Lengyelország I–IV. n. é. 50

18. C135/11 COOPERATIVE SAREX
2011 légi kutató-mentõ
gyakorlat

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 50

19. C136/11 COOPERATIVE ARCHER
2011  valós repülõ
gyakorlat

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 50

20. C138/11 PEGASUS 2011
helikopter gyakorlat

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 50

21. C139/11 EUROPEAN ENDEAVOR
2011 törzsvezetési
gyakorlat

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 50

22. C146/11 NÉMET–MAGYAR 2011
repülõ harcászati
gyakorlat/kiképzés

MH ÖHP Németország,
Magyarország

(Szolnok,
Kecskemét,
Veszprém)

I–IV. n. é. 100

23. C149/11 FLYING RHINO 2011
többnemzeti repülõ
gyakorlat

MH ÖHP Csehország I–IV. n. é. 50

24. C152/11 CAOC szintû
számítógéppel
támogatott parancsnoki
és törzsvezetési
gyakorlatok 2011

MH ÖHP Olaszország,
Görögország

I–IV. n. é. 50

25. C153/11 NÉMET–MAGYAR RCC
gyakorlat 2011

MH ÖHP Németország,
Magyarország

(Veszprém)

I–IV. n. é. 50

26. C225/11 LEADING EDGE 2011
többnemzeti repülõ
harcászati
rendszergyakorlat

MH ÖHP Magyarország
(Kecskemét,
Veszprém)

I–IV. n. é. 250

27. C226/11 CROSS LANDING 2011
román-magyar légi
kutató-mentõ kiképzés

MH ÖHP Magyarország
(Szolnok+határ

mentén),
Románia

I–IV. n. é. 100

28. C229/11 AZOR 2011 többnemzeti 
repülõ gyakorlat
(helikopter)

MH ÖHP NATO európai
tagállam

I–IV. n. é. 70

29. C233/11 EJTÕERNYÕS válogatott
felkészítése 2011

MH ÖHP EU-tagállam,
Magyarország

(Kecskemét,
Szolnok +

sportrepterek)

I–IV. n. é. 40

30. C236/11 LORD MOUNTAIN 2011
szlovén–magyar
helikopter kiképzés

MH ÖHP Szlovénia,
Magyarország

(Szolnok)

I–IV. n. é. 70
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A gyakorlat megnevezése Felelõs
A gyakorlat

tervezett helye
A gyakorlat

tervezett idõpontja

Engedélyezett
létszám (fõ)
legfeljebb

31. C237/11 VILNIUSI felkészítés 2011 MH ÖHP NATO/EU-
tagállam,

USA

I–IV. n. é. 60

32. C238/11 MAGYAR–AMERIKAI
közös repülõ kiképzés
2011 (IN & OUT AVIANO)

MH ÖHP Olaszország,
Németország,

Egyesült
Királyság,

Magyarország
(Kecskemét)

I–IV. n. é. 60

33. C244/11 LOGICAL DECISION 2011 
közös helikopter
kiképzés

MH ÖHP Magyarország
(Szolnok, Pápa)

I–IV. n. é. 300

34. C245/11 LION EFFORT 2011 közös 
repülõ kiképzés

MH ÖHP Svédország I–IV. n. é. 50

35. C249/11 FLSC 2011 Gripen
harcászati kiképzés

MH ÖHP Svédország I–IV. n. é. 100

36. C251/11 LÉGI UTÁNTÖLTÉS,
LINK–16, NAEW
szintentartó kiképzés
2011

MH ÖHP Európai
tagállam,

Magyarország
(Pápa,

Kecskemét)

I–IV. n. é. 100

37. C252/11 MAGYAR–SZLOVÉN 2011 
közös repülõ kiképzés

MH ÖHP Magyarország
(Kecskemét,

Pápa),
Szlovénia

I–IV. n. é. 100

38. C253/11 ANATOLIAN EAGLE 2011 
többnemzeti repülõ
harcászati gyakorlat

MH ÖHP NATO/EU-
tagállam,

Törökország

I–IV. n. é. 60

39. E455/11 NEMZETKÖZI KIKÉPZÉSI
(túlélõ, lõbajnokságok)
rendezvények 2011

HVK
KIK CSF

Európai
tagállam

I–IV. n. é. 100

40. M150/11 VIGORIUS WARRIOR
2011 (COMEDS)
gyakorlat

HVK
EÜ CSF

Magyarország
(Várpalota,

Újmajor)

I–IV. n. é. 500

41. T903/11 TÁVOLI CÉLOK 2011
nemzetközi térítéses
gyakorlat

MH ÖHP Magyarország
(Táborfalva,
Várpalota,
Újdörögd)

I–IV. n. é. 2500

42. Z152/11 COMMIT 2011 híradó
gyakorlat

ZMNE Magyarország
(Budapest),

Franciaország

I–IV. n. é. 40

43. Z153/11 COMMON PEACE
EFFORT 2011 CAX
gyakorlat

ZMNE Magyarország
(Várpalota),

Szlovákia

II–III. n. é. 150

44. Z250/11 HALLGATÓI
csereprogram
(gyakorlat) a német
vezetési akadémiával
2011

ZMNE Németország I–IV. n. é. 20

45. Z251/11 HALLGATÓI
csereprogram
(gyakorlat) a Mária
Terézia katonai
akadémiával 2011

ZMNE Magyarország
(Budapest,
Debrecen,
Szentes),
Ausztria

I–IV. n. é. 20

46. Z252/11 FOURLOG 2011
nemzetközi logisztikai
kiképzés

ZMNE Ausztria,
Magyarország

(Budapest),
Cseh

Köztársaság

I–IV. n. é. 80
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A gyakorlat megnevezése Felelõs
A gyakorlat

tervezett helye
A gyakorlat

tervezett idõpontja

Engedélyezett
létszám (fõ)
legfeljebb

47. Z253/11 MAGLITE 2011 hallgatói
logisztikai kiképzés

ZMNE Magyarország
(Budapest),

Egyesült
Királyság,
Szlovénia,

Horvátország,
Olaszország

I–IV. n. é. 80

48. Z256/11 OSZTRÁK–MAGYAR
instruktori felkészítések
2011

ZMNE Ausztria I–IV. n. é. 20

3. A magyar fegyveres erõk részvétele nélkül tervezett, külföldi fegyveres erõk
esetleges átvonulásával járó NATO-gyakorlatok és kiképzések

A gyakorlat megnevezése A gyakorlat tervezett helye A gyakorlat tervezett idõpontja

1. PROUD MANTA 2011 gyakorlat Olaszország I–II. n. é.
2. NOBLE FERRY 2011 gyakorlat Balkán-körzet I–IV. n. é.
3. NOBLE MARINER 2011 gyakorlat Spanyolország I–II. n. é.
4. NOBLE ARDENT 2011 gyakorlat Németország I–II. n. é.
5. DYNAMIC MONARCH 2011 gyakorlat Spanyolország II. n. é.
6. DYNAMIC MERCY 2011 gyakorlat Balti-tenger, Görögország II–III. n. é.
7. IRON GUARD 2011 gyakorlat NATO-körzet I–IV. n. é.
8. RAMSTEIN GUARD 2011 gyakorlat Európa Észak-Alpok körzete I–IV. n. é.
9. IRON ARRAY 2011 gyakorlat NATO-körzet I–IV. n. é.

10. RAMSTEIN ARRAY 2011 gyakorlat Európa Észak-Alpok körzete I–IV. n. é.

4. Egyéb engedélyköteles katonai tevékenységek

A tevékenység megnevezése
A feladat tervezett

idõpontja
A feladatra maximum tervezhetõ létszám

1. KFOR (NATO) KOSZOVÓ békefenntartó
misszió keretében történõ áthaladások

2011. I–IV. n. é. egyidejûleg legfeljebb 1000 fõ

2. EU ALTHEA misszió keretében történõ
áthaladások

2011. I–IV. n. é. egyidejûleg legfeljebb 1000 fõ

3. ISAF/PRT misszió keretében történõ
áthaladások

2011. I–IV. n. é. egyidejûleg legfeljebb 1000 fõ

4. NTM-I misszió keretében történõ
áthaladások

2011. I–IV. n. é. egyidejûleg legfeljebb 1000 fõ

5. MFO békefenntartó misszió keretében
történõ áthaladások

2011. I–IV. n. é. egyidejûleg legfeljebb 1000 fõ

6. ENSZ UNFICYP békefenntartó misszió
keretében történõ áthaladások

2011. I–IV. n. é. egyidejûleg legfeljebb 900 fõ

7. ENSZ UNFIL békefenntartó misszió
keretében történõ áthaladások

2011. I–IV. n. é. egyidejûleg legfeljebb 1000 fõ

8. EUSEC DR CONGO misszió keretében történõ 
áthaladások

2011. I–IV. n. é. egyidejûleg legfeljebb 100 fõ

9. A Pápán települõ NATO Stratégiai
Légiszállítási tevékenységgel kapcsolatos
csapatmozgások

2011. I–IV. n. é. egyidejûleg legfeljebb 1000 fõ
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A Kormány 1312/2010. (XII. 27.) Korm. határozata
a Schengen Alap programzáráshoz kapcsolódó európai bizottsági Zárójelentésrõl, a visszafizetés
teljesítésérõl és a vita jogi úton történõ rendezésérõl

A Kormány elfogadva a Schengen Alap programzáráshoz kapcsolódó európai bizottsági Zárójelentésrõl, a visszafizetés
teljesítésérõl és a vita jogi úton történõ rendezésérõl  szóló elõterjesztést, a következõ határozatot hozza:

1. A Kormány vitatja az Európai Bizottság 3241011280 számú határozatának megalapozottságát, amelyben az Európai
Bizottság megállapítja a „jogosulatlanul felhasznált” pénzeszközöket és visszakövetel 12 098 668,71 euró forrást,
egyetért a határozat ellen az Európai Bíróság elõtti eljárás megindításával, továbbá elrendeli a témával
összefüggésben indokolt további jogi lépések lehetõségének megvizsgálását.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
külügyminiszter
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

Határidõ: azonnal
2. A Kormány felhívja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökét, hogy kezdeményezze részletfizetés, illetve fizetési

haladék biztosítását az Európai Bizottságnál.
Felelõs: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke
Határidõ: azonnal

3. A Kormány – az Áht. 13/C.  § (1)–(2) bekezdése és a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási
és ellenõrzési rendjének kialakításáról  szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 49.  § (1) bekezdése alapján – elrendeli
a 12 098 668,71 euró összegû fizetési kötelezettség teljesítését a következõk szerint:
a) 3 776 464,77 euró Magyar Államkincstár Schengen számla

Felelõs: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke
Határidõ: azonnal

b) 8 322 203,94 euró a következõ megoszlásban:
ba) 6 334 153,66 euró Belügyminisztérium,
bb) 1 283 787,13 euró Vám- és Pénzügyõrség/Nemzetgazdasági Minisztérium,
bc) 692 337,89 euró Közlekedésfejlesztési Integrált Közremûködõ Szervezet/Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
bd) 11 925,25 euró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
Felelõs: belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

Határidõ: folyamatos
c) A ba)–bd) pontban jelölt fizetési kötelezettséget a felelõsök a Schengen Facility elnevezésû

HU22-10004885-10022726-64000039 számú bankszámlára kötelesek teljesíteni.
4. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja

meg a személyes felelõsség kérdését az Európai Bizottság által jogosulatlanul felhasználtnak minõsített pénzeszközök
felhasználásával kapcsolatban.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1313/2010. (XII. 27.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közötti
Megállapodásról

1. A Kormány felhatalmazza dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest arra, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közötti Megállapodást a Magyar Köztársaság Kormánya képviseletében
dr. Erdõ Péter bíborossal, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével aláírja.

Felelõs: dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
Határidõ: 2010. december 31.

2. A Megállapodás szövegét az aláírást követõen a Hivatalos Értesítõben közzé kell tenni.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: az aláírást követõen haladéktalanul

Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1314/2010. (XII. 27.) Korm. határozata
az Elektronikus közigazgatás operatív program és az Államreform operatív program 2009–2010. évi 
akciótervének módosításáról (kiemelt projektek nevesítésérõl, pályázati konstrukciók törlésérõl)

1. A Kormány egyetért azzal, hogy az alábbi kiemelt projektek nevesítésre kerüljenek az EKOP és az ÁROP 2009–2010. évi
akcióterveiben, illetve azzal, hogy az Irányító Hatóság a vonatkozó tervezési felhívást és útmutatókat kibocsássa és
a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl  szóló
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti értékelést elvégezze.

Projektgazda
neve

Projekt megnevezése OP Támogatás összege (Ft)

KIM A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek
integrált fejlesztése és a Területi együttmûködések
esélyegyenlõség elvû fejlesztésének modellezése
a közszolgáltatások terén kiemelt projektek
összevonása

ÁROP 500 000 000

KIM A „Közszolgálat a közigazgatásban” közigazgatási
felmérés-sorozat

ÁROP 128 531 000

KIM Jogszabály-elõkészítési folyamat racionalizálása ÁROP 760 000 000
KIM Stratégiai irányítás megújítása a központi

közigazgatásban
ÁROP 480 000 000

Promei Fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, intézményi
és szabályozási rendszerének fejlesztése

ÁROP 330 400 000

KSZK A közigazgatási idegen szaknyelvi fejlesztési rendszer
létrehozása

ÁROP 330 000 000

KSZK Közigazgatási Vezetõi Akadémia ÁROP 300 000 000
KSZK Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási

Program – Magyar Közigazgatási Ösztöndíj
ÁROP 851 519 000

PMISZK A fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása
Magyarországon

EKOP 2 300 000 000

KIM Egységes központi elektronikus irat-
és dokumentumkezelés meg valósítása

EKOP 743 000 000

Kopint-Datorg 
Zrt.

Központosított kormányzati informatikai rendszer
kialakítása

EKOP 2 000 000 000
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Projektgazda
neve

Projekt megnevezése OP Támogatás összege (Ft)

FÖMI Országleltár – integrált nemzeti ingatlankataszter EKOP 1 500 000 000
Kopint-Datorg 

Zrt.
Az Ügyfélkapu azonosító és elektronikus kézbesítõ
rendszerének modernizációja

EKOP 1 500 000 000

Kopint-Datorg 
Zrt.

A kormányzati mûködést támogató
infokommunikációs alap infrastruktúra végponti
elérést biztosító elkülönült aggregációs hálózatainak
konszolidációja a gerinchálózati csomópontok
virtuális egyesítésével

EKOP 4 670 000 000

APEH Ügyfélkapcsolat-fejlesztés kiemelt projekt EKOP 2 000 000 000
APEH Háttér konszolidáció kiemelt projekt EKOP 2 000 000 000
KSZK Egyes kormányhivatalok és központi hivatalok

csatlakozása a KSZSZR rendszerhez
EKOP 2 000 000 000

KIM Oktatási és kormánytisztviselõi funkciókat támogató
kártyarendszer kiépítése

EKOP 2 780 000 000

2. A Kormány egyetért azzal, hogy az EKOP 2009–2010. évi akciótervébõl törlésre kerüljenek az alábbi egyfordulós
pályázati konstrukciók:

Prioritás Konstrukció címe Lehetséges kedvezményezetti kör Konstrukció kerete (Mrd Ft)

EKOP–1. prioritás Tanúsított iratkezelõ
rendszerek bevezetése

Központi közigazgatási
szervek és azok területi

szervei

2,0

EKOP–3. prioritás A központi régió
közigazgatása IT

hátterének fejlesztése

Közigazgatási szervek 3,0

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1315/2010. (XII. 27.) Korm. határozata
a szegregált lakókörnyezetben mélyszegénységben élõk komplex lakhatási és képzéssel
egybekötött munkaerõ-piaci modellprogramjának koncepciójáról és a kapcsolódó intézkedésekrõl

1. A Kormány elfogadja a szegregált lakókörnyezetben mélyszegénységben élõk komplex lakhatási és képzéssel
egybekötött munkaerõ-piaci modellprogramjának koncepcióját.

2. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert a modellprogram részletes kidolgozására és a program
végrehajtására.

Felelõs: a közigazgatási és igazságügyi miniszter együttmûködve a nemzeti fejlesztési miniszterrel
Határidõ: a részletes program kidolgozására 2011. február 15.,

a program végrehajtására 2013. december 31.
3. A modellprogram fõbb mérföldkövei:

I. A pályázati felhívás megjelenése
II. Pályázatok beadása
III. Szerzõdéskötések
IV. Projektek meg valósítás

Felelõs: a közigazgatási és igazságügyi miniszter együttmûködve a nemzeti fejlesztési miniszterrel
Határidõ: 2013. december 31-éig folyamatos
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4. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a koncepció meg valósítása érdekében készítse el
a Regionális Képzõ Központok hálózata új feladat meghatározásáról, valamint az RKK bázisán létrehozandó Területi
Felzárkózási Támogatáskoordinációs Központ elnevezésérõl, céljairól és feladatainak meghatározásáról  szóló
jogszabály tervezetet.

Felelõs: a közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2011. január 15.

5. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg, hogy a jogszabályi keretek között a „Roma
telepeken élõk lakhatási és integrációs programja” 2010. évi elõirányzatát érintõ, az 1132/2010. (VI. 18.)
Korm. határozat alapján zárolásra került 500 millió forint, valamint a 2009. évi maradványösszeg miként használható
fel 2011. december 31-ig. Egyidejûleg felkéri a nemzetgazdasági minisztert a fenti kormányhatározat felülvizsgálatára
és a határozatmódosítás elõkészítésére. A 2011. évre rendelkezésre álló forrás összege 500 millió forint, mely
a Költségvetési törvény X/15/7/6 jogcímen rendelkezésre áll a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl  szóló
törvény elfogadását követõen.

Felelõs: a nemzetgazdasági miniszter együttmûködve a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel
Határidõ: azonnal

6. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a részletes program kidolgozása során a hatékony
forráskoordináció, a szakmai átfedések elkerülése, valamint a pontos földrajzi, közigazgatási lehatárolás érdekében
az érintett szakminisztériumokat vonja be a tervezési folyamatba

Felelõs: a közigazgatási és igazságügyi miniszter
a nemzeti fejlesztési miniszter
a belügyminiszter
a nemzetgazdasági miniszter
a nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2011. január 15.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozata
a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû
intézkedésekrõl  szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás
megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl

A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl  szóló 1159/2010. (VII. 30.)
Korm. határozat szerint elvégzett felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl a Kormány az alábbiak
szerint határoz:
1. A Kormány megbízza az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert és a kormányzati tevékenység

összehangolásáért felelõs minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az alábbi közalapítványok és
alapítványok megszüntetése érdekében azzal, hogy az érintett alapítványok, közalapítványok céljainak
meg valósítására, feladatának további ellátására többségi részesedéssel, közhasznú szervezetként, nonprofit
gazdasági társaságot kíván alapítani:

1.1. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány,
1.2. Építés Fejlõdéséért Alapítvány,
1.3. Épület- és Lakásgazdálkodási- Fenntartási, Innovációs K+F Alapítvány,
1.4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány,
1.5. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány,
1.6. Gandhi Közalapítvány,
1.7. Iparfejlesztési Közalapítvány,
1.8. Magyar Kultúra Alapítvány,
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1.9. Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány,
1.10. Nemzetközi Petõ András Közalapítvány és
1.11. Pro Rekreatione Alapítvány.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
a közalapítványok és alapítványok által ellátott feladatok felett szakmai felügyeletet gyakorló 
miniszterek

Határidõ: 2011. április 30.
2. A Kormány felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján

gondoskodjon az 1. pontban felsorolt alapítványok céljainak meg valósítására, feladatainak további ellátására
létrehozandó többségi állami részesedéssel közhasznú szervezetként mûködõ nonprofit gazdasági társaságok
alapításáról. A megalapításra kerülõ gazdasági társaság által ellátott feladatok felett szakmai felügyeletet gyakorló
miniszter kezdeményezésére az ügyvezetés döntéseit szakmai kérdésekben támogató tanácsadó testület hozható
létre a megszüntetésre kerülõ alapítvány vagy közalapítvány kuratóriumának bázisán.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2011. április 30.

3. A Kormány felkéri az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján
gondoskodjon a 2. pont szerint megalapításra kerülõ nonprofit gazdasági társaságok vagyonkezelésére vonatkozó
szerzõdés megkötésérõl, valamint a vagyonkezelõi joggyakorlás módjának megállapodásban történõ rendezésérõl

3.1. a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel
3.1.1. a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány,
3.1.2. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány,
3.1.3. a Gandhi Közalapítvány és
3.1.4. a Magyar Kultúra Alapítvány;
3.2. a nemzeti erõforrás miniszterrel
3.2.1. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány és
3.2.2. a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány;
3.3. a nemzeti fejlesztési miniszterrel
3.3.1. az Épület- és Lakásgazdálkodási- Fenntartási, Innovációs K+F Alapítvány,
3.3.2. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány és
3.3.3. a Pro Rekreatione Alapítvány;
3.4. a nemzetgazdasági miniszterrel
3.4.1. az Építés Fejlõdéséért Alapítvány és
3.4.2. az Iparfejlesztési Közalapítvány

tekintetében.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ: 2011. április 30.

4. A Kormány megbízza az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert és a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs minisztert, hogy a közalapítványok és alapítványok által ellátott feladatok felett szakmai
felügyeletet gyakorló miniszter bevonásával tegyék meg a szükséges intézkedéseket az alábbi közalapítványok és
alapítványok megszüntetése érdekében azzal, hogy az érintett alapítványok, közalapítványok céljainak
meg valósítása, feladatának további ellátása központi költségvetési szerv, illetve egyéb közfeladatot ellátó szervezet
által történik. Az átalakítás során a megszüntetésre kerülõ alapítvány vagy közalapítvány által ellátott feladatok
tekintetében a szakmai szempontú döntéshozatali mechanizmus megerõsítése érdekében tanácsadó testület
hozható létre a megszüntetésre kerülõ alapítvány vagy közalapítvány kuratóriumának bázisán.

4.1. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány,
4.2. Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért,
4.3. Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány,
4.4. Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány,
4.5. Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány,
4.6. Hajléktalanokért Közalapítvány,
4.7. Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány,
4.8. Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka Emlékére,
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4.9. Környezetgazdálkodási Oktatási Fejlesztésért Alapítvány,
4.10. Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány,
4.11. Magyarországi Cigányokért Közalapítvány,
4.12. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány,
4.13. Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány,
4.14. Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány,
4.15. Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány,
4.16. Oktatásért Közalapítvány,
4.17. Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány,
4.18. Magyar Filmtörténeti Fotógyûjtemény Alapítvány,
4.19. Magyar Könyv Alapítvány,
4.20. Magyar Távoktatási Alapítvány,
4.21. Magyar Történelmi Film Közalapítvány,
4.22. Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány,
4.23. Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány és
4.24. Talentum Kulturális Alapítvány.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
a közalapítványok és alapítványok által ellátott feladatok felett szakmai felügyeletet gyakorló 
miniszterek

Határidõ: 2011. április 30.
5. A 4. pont szerint megszüntetésre kerülõ alapítvány vagy közalapítvány mûködése felett szakmai felügyelet

gyakorlásával a Kormány megbízza
5.1. a közigazgatási és igazságügyi minisztert
5.1.1. az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány,
5.1.2. a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány,
5.1.3. a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány,
5.1.4. a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány,
5.2. a nemzeti erõforrás minisztert
5.2.1. az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány,
5.2.2. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány,
5.2.3. a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány,
5.2.4. a Hajléktalanokért Közalapítvány,
5.2.5. Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka Emlékére,
5.2.6. a Környezetgazdálkodási Oktatási Fejlesztésért Alapítvány,
5.2.7. a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány,
5.2.8. a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány,
5.2.9. a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány,
5.2.10. a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány,
5.2.11. az Oktatásért Közalapítvány,
5.2.12. az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány,
5.2.13. a Magyar Filmtörténeti Fotógyûjtemény Alapítvány,
5.2.14. a Magyar Könyv Alapítvány,
5.2.15. a Magyar Távoktatási Alapítvány,
5.2.16. a Magyar Történelmi Film Közalapítvány,
5.2.17. a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány,
5.2.18. a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány és
5.2.19. Talentum Kulturális Alapítvány
5.3. a nemzetgazdasági minisztert
5.3.1. az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért

tekintetében.
Felelõs: az érintett miniszterek
Határidõ: azonnal
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6. A Kormány felhívja az oktatásért felelõs minisztert, hogy a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs
miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter bevonásával gondoskodjon

6.1. az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány és
6.2. a Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány

tekintetében alapítói értekezlet összehívásáról és ott a Kormány alapítói joggyakorlása irányának, az ágazati érdekekre 
és az állami vagyon megtartására figyelemmel történõ meghatározásáról, majd az ennek érvényesítéséhez szükséges
alapítói döntések – különös tekintettel az alapító okirat módosítására – meghozataláról és végrehajtásáról.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. április 30.
7. A Kormány felhívja a kultúráért felelõs minisztert, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter és

az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter bevonásával gondoskodjon a Magyar Mozgókép Közalapítvány
alapítói értekezletének összehívásáról és ott a Kormány alapítói joggyakorlása irányának, az ágazati érdekekre és
az állami vagyon megtartására figyelemmel történõ meghatározásáról, majd az ennek érvényesítéséhez szükséges
alapítói döntések – különös tekintettel az alapító okirat módosítására – meghozataláról és végrehajtásáról.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. április 30.
8. A Kormány felhívja az államháztartásért felelõs minisztert, hogy a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs

miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter bevonásával gondoskodjon a SEED
Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány alapítói értekezletének összehívásáról és ott a Kormány alapítói joggyakorlása
irányának, az ágazati érdekekre és az állami vagyon megtartására figyelemmel történõ meghatározásáról, majd
az ennek érvényesítéséhez szükséges alapítói döntések – különös tekintettel az alapító okirat módosítására –
meghozataláról és végrehajtásáról.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. április 30.
9. A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel az alapítói jogok gyakorlásával megbízza
9.1. a belügyminisztert
9.1.1. a Szabadságharcosokért Közalapítvány,
9.2. a honvédelmi minisztert
9.2.1. a Hadigondozottak Közalapítvány és
9.2.2. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány,
9.3. a közigazgatási és igazságügyi minisztert
9.3.1. a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány,
9.3.2. a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány és
9.3.3. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány,
9.4. a külügyminisztert
9.4.1. a Demokrácia Központ Közalapítvány,
9.5. a nemzeti erõforrás minisztert
9.5.1. a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért,
9.5.2. a Budapesti Német Iskola Alapítvány,
9.5.3. a Magyar–Amerikai Fulbright Alapítvány,
9.5.4. a Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány,
9.5.5. az Osztrák–Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány,
9.5.6. a Tempus Közalapítvány és
9.5.7. a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány,
9.6. a nemzeti fejlesztési minisztert
9.6.1. a Magyar–Koreai Mûszaki Együttmûködési Központ Alapítvány,
9.6.2. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és
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9.6.3. a Puskás Tivadar Közalapítvány,
9.7. a nemzetgazdasági minisztert
9.7.1. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány,
9.8. a vidékfejlesztési minisztert
9.8.1. az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

tekintetében.
Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: azonnal

10. A Kormány felhívja az alapítói jogokat gyakorló minisztereket, hogy tekintsék át a 9. pont szerinti alapítványok és
közalapítványok szervezeti mûködését biztosító szabályokat, különös tekintettel az alapító okiratra és, a kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelõs miniszterrel egyetértésben gondoskodjanak az alapítványok és
közalapítványok hatékony és átlátható mûködése érdekében, az aktuális kormányzati célokhoz és struktúrához
történõ illeszkedést elõsegítõ szervezeti és személyi módosítások meg valósításáról.

Felelõs: belügyminiszter
honvédelmi miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. január 30.
11. A Kormány felhívja a honvédelemért felelõs minisztert a Hadigondozottak Közalapítvány, és a Magyar Honvédség

Szociálpolitikai Közalapítvány tekintetében, hogy a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter és
az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter bevonásával vizsgálja meg az alapítvány vagy közalapítvány által
ellátott feladatok más, a hatékony irányítást és vagyongazdálkodást lehetõvé tevõ, az alapítványi, közalapítványi
formától eltérõ szervezeti keretek között történõ ellátásának lehetõségét és az alapítvány, illetve közalapítvány
megszüntetéséhez szükséges további intézkedésekrõl a Kormány részére elõterjesztést készítsen.

Felelõs: honvédelmi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2011. január 30.
12. A Kormány felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy alapítói jogkörének gyakorlása keretében,

a kormányzati tevékenység összehangolásért felelõs miniszter egyetértésével gondoskodjon a Puskás Tivadar
Közalapítvány tulajdonában álló gazdasági társaságoknak a Belügyminisztérium részére, vagyonkezelésbe történõ
átadásáról, és ennek érdekében a vagyonkezelõi jogok átadását a rendészetért felelõs miniszterrel megállapodásban
rendezze.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2011. január 30.
13. A Kormány felhívja a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnökét, hogy
13.1. a Gandhi Közalapítvány,
13.2. a Magyar Mozgókép Közalapítvány,
13.3. a Budapesti Európa Intézet Alapítvány,
13.4. az Oktatásért Közalapítvány és
13.5. a Talentum Kulturális Alapítvány

tekintetében rendeljen el soron kívüli ellenõrzést, és az ellenõrzés eredményérõl készült jelentést terjessze a Kormány
elé.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2011. április 30.
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14. A Kormány felhívja a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs minisztert és az állami vagyon felügyeletéért
felelõs minisztert, hogy a 9. pontban felsorolt közalapítványok és alapítványok vonatkozásában a 1159/2010. (VII. 30.)
Korm. határozat alapján történt alapítói joggyakorlás folytán birtokukba került dokumentumokat a szakmai irányítást
gyakorló miniszter számára adják át.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal
15. A Kormány felhívja a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs minisztert, hogy az állami vagyon

felügyeletéért felelõs miniszter, valamint az államháztartásért és költségvetési politikáért felelõs miniszter
bevonásával vizsgálja felül az alapítványokra és közalapítványokra vonatkozó jogi szabályozás módosításának,
kiegészítésének szükségességét, és a jogszabály-módosítási javaslatokról a Kormány számára elõterjesztést készítsen.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. február 28.
16. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
17. 2011. július 1-jén hatályát veszti a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû

intézkedésekrõl  szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1317/2010. (XII. 27.) Korm. határozata
az általános tartalékból történõ átcsoportosításról

A Kormány
1. az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38.  § (1) bekezdése, valamint az államháztartás mûködési

rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 57.  § (1) bekezdése alapján 75 429 600,0 forint melléklet szerinti
átcsoportosítását rendeli el a Várpalota és térsége visszatérítendõ hitel törlesztésének támogatása érdekében
a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

2. felhatalmazza a belügyminisztert, hogy az 1. pont szerint létrehozott elõirányzat terhére soron kívül folyósítson
a) Balatonalmádi Város Önkormányzatának 11 150 806 forint;
b) Berhida Város Önkormányzatának 5 939 180 forint;
c) Õsi Község Önkormányzatának 5 892 617 forint;
d) Öskü Község Önkormányzatának 3 693 209 forint;
e) Pétfürdõ Nagyközség Önkormányzatának 5 176 623 forint;
f) Tés Község Önkormányzatának 1 891 456 forint;
g) Várpalota Város Önkormányzatának 41 685 709 forint
összegû támogatást.

Felelõs: belügyminiszter
Határidõ: azonnal

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1317/2010. (XII. 27.) Korm. határozathoz

IX. Helyi Önkormányzatok támogatási és átengedett személyi jövedelemadója
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Ezer forintban

Állam-
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jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi
jövedelemadója

297279 20 Várpalota és térsége támogatása 75 430

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

19 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –75 430

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 75 430 75 430
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozata
a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ
átcsoportosításról, valamint az egyéb év végi intézkedésekrõl

1. A Kormány
1.1. az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38.  § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 4 716,3 millió forint

1. számú melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

1.2. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 6.  § (4) bekezdésében foglaltak alapján
– a 2010. évi eseti kereset-kiegészítés elszámolása korrekciójaként – a Különféle kifizetések terhére 2 998 ezer forint
átcsoportosítását rendeli el a 2. számú melléklet szerint;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: azonnal
1.3. az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A.  §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a folyó

évi hiány alakulására – a 2010. évi költségvetéssel összefüggõ egyes feladatokról  szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm.
határozat (a továbbiakban: H.) 1. pontjában elõírt zárolás helyett csökkentést rendel el. A H. 2–4. pontja alapján
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bejelentett támogatás-zárolás csökkentésre változik. A H. 2–4. pontja alapján a saját bevétel és a maradvány terhére
bejelentett zárolt összegeket a Fejezeti befizetési számlákra kell teljesíteni;

Felelõs: a Magyar Államkincstár elnöke
fejezetet irányító szervek vezetõi

Határidõ: 2010. december 30.
1.4. a központi költségvetési fejezetek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2009. évi

elõirányzat-maradványainak kezelésérõl  szóló 1273/2010. (XII. 8.) Korm. határozat 3. pontjában elõírt maradvány
felhasználás támogatás-zárolással történõ „kiváltása” esetén a zárolás helyett csökkentést rendel el.

Felelõs: a Magyar Államkincstár elnöke
fejezetet irányító szervek vezetõi

Határidõ: 2010. december 30.
2. A H. 2010. december 31-én hatályát veszti.
3. Ez a határozat a közzétételével egyidejûleg lép hatályba.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

1. számú melléklet az 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozathoz

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külügyminisztérium
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Millió forintban, egy tizedessel
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Módosítás
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A módo-
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kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 472,0

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

128,0

19 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –4 716,3

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Agrár célelõirányzatok

284256 12 MVH Integrált Irányítási és Ellenõrzési Rendszere
fejlesztése, mûködtetése

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 600,0

XIV. Belügyminisztérium

001711 12 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 52,3

30838 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám
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Kiemelt elõirányzat neve

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

20 Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 534,8

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházásási
kiadások

2 431,2

XVIII. Külügyminisztérium

000659 4 Információs Hivatal

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 240,0

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

218672 11 Közgyûjtemények

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 38,0

258612 13 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 200,0

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

13 Mûvészeti tevékenységek

271489 4 Mûvészeti tevékenységek támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú
támogatások, kiadások

20,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Kiemelt elõirányzat neve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 600,0 

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Agrár célelõirányzatok

284256 12 MVH Integrált Irányítási és Ellenõrzési Rendszere
fejlesztése, mûködtetése

600,0

XIV. Belügyminisztérium

001711 12 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 52,3

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

20 Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás 2 966,0

XVIII. Külügyminisztérium

000659 4 Információs Hivatal 240,0

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

218672 11 Közgyûjtemények 38,0

258612 13 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet 200,0

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
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száma

Kiemelt elõirányzat neve

13 Mûvészeti tevékenységek

271489 4 Mûvészeti tevékenységek támogatása 20,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 4 716,3 4 716,3
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

2. számú melléklet az 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozathoz

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Ezer forintban
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háztartási

egyedi
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rozat
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Kiemelt elõirányzat neve

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

218672 11 Közgyûjtemények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 998

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

19 Tartalékok

2 Céltartalékok

235149 1 Különféle kifizetések –2 998

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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hatása

A módo-
sítást
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Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

218672 11 Közgyûjtemények 2 998

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 2 998 2 998
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. 
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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