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II. Tör vé nyek

2011. évi XLIX. törvény
az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 
1982. évi 17. törvényerejû rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény módosításáról*

1. § (1) Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet
(a továbbiakban: At.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A születést és a halálesetet anyakönyvezés végett az illetékes anyakönyvvezetõnél be kell jelenteni. A
bejelentéssel egyidejûleg a bejelentõ közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez
szükségesek. A születést szülész-nõgyógyász szakorvos, tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli
szülésrõl szóló kormányrendeletben meghatározott felelõs személy igazolja.”

(2) Az At. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az intézeten kívüli születést a szülõ, tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésrõl szóló
kormányrendeletben meghatározott felelõs személy jelenti be.”

(3) Az At. 9. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az intézeten kívüli születésnél az intézeten kívüli szülésrõl szóló kormányrendeletben meghatározott felelõs
személy nem mûködött közre, a születés szülész-nõgyógyász szakorvos által utólagosan kiállított igazolás alapján
anyakönyvezhetõ. Az igazolásnak tartalmaznia kell az anya személyazonosításra alkalmas adatait, a szülés, a születés
tényét és annak vélelmezett idejét, valamint a gyermek nemét.”

(4) Az At. 9. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha az anya a személyazonosságát sem a születéskor, sem annak bejelentését követõ 30 napon belül nem igazolja,
és a gyermeket az intézetben felügyelet nélkül hagyja, a gyermeket ismeretlen szülõktõl származó gyermeknek kell
tekinteni.”

2. § Az At. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A nem tervezett intézeten kívüli születést a szülõ nyolc napon belül jelenti be.”

3. § Az At. 15/A. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az anyakönyvvezetõ kizárólag akkor mûködik közre a (6) bekezdés szerinti eljárásban, ha a többletszolgáltatás
ellentételezéseként megállapított díjat megfizették.”

4. § Az At. 27/A. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az ugyanattól az anyától származó, ugyanazon a napon született gyermekek nem viselhetnek megegyezõ
utónevet.”

5. § Az At. 40. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Külföldi felhasználás céljából diplomáciai felülhitelesítéshez szükséges közbensõ felülhitelesítéssel, diplomáciai
felülhitelesítéssel, valamint Apostille-tanúsítvánnyal kizárólag az egy évnél nem régebben kiállított anyakönyvi
kivonat, valamint a 2006. március 1-jét követõen bármely idõpontban kiállított halotti anyakönyvi kivonat látható el.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. május 16-i ülésnapján fogadta el.
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6. § Az At. a következõ 43. §-sal egészül ki:
„43. § E törvényerejû rendeletnek az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi
17. törvényerejû rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló 2011. évi
XLIX. törvénnyel megállapított 9. § (7) bekezdését, 15/A. § (3) bekezdését és (6a) bekezdését, 27/A. § (8) bekezdését és
40. § (6) bekezdését a 2011. június 1-jét követõen induló eljárásokban kell alkalmazni.”

7. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.) 19. §-a a következõ (1a) bekezdéssel
kiegészülve lép hatályba:
„(1a) Az anyakönyvvezetõ kizárólag akkor mûködik közre a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésében, továbbá 
a hivatali munkaidõn kívüli házasságkötésben, ha a házasulók a többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított
díjat megfizették.”

8. § Az Atv. 33. §-a a következõ (1a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(1a) Az anyakönyvvezetõ kizárólag akkor mûködik közre az (1) bekezdés szerinti eljárásban, ha a többletszolgáltatás
ellentételezéseként megállapított díjat megfizették.”

9. § Az Atv. 44. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(5) Az ugyanattól az anyától származó, ugyanazon a napon született gyermekek nem viselhetnek megegyezõ
utónevet.”

10. § (1) Az Atv. 61. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A születés tényét és idõpontját szülész-nõgyógyász szakorvos, a haláleset tényét és idõpontját orvos által kiállított
bizonyítvány igazolja. A születés tényét tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésrõl szóló
kormányrendeletben meghatározott felelõs személy igazolja.”

(2) Az Atv. 61. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) Az intézeten kívüli születést a szülõ, tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésrõl szóló
kormányrendeletben meghatározott felelõs személy jelenti be.”

(3) Az Atv. 61. §-a a következõ (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(8) Ha az intézeten kívüli születésnél az intézeten kívüli szülésrõl szóló kormányrendeletben meghatározott felelõs
személy nem mûködött közre, a születés szülész-nõgyógyász szakorvos által utólagosan kiállított igazolás alapján
anyakönyvezhetõ. Az igazolásnak tartalmaznia kell az anya személyazonosításra alkalmas adatait, a szülés, a születés
tényét és annak vélelmezett idejét, valamint a gyermek nemét.”

11. § Az At. 15/A. § (3) bekezdésében a „hivatali helyiségen kívüli” szövegrészek helyébe a „hivatali helyiségen, illetve
hivatali munkaidõn kívüli” szöveg lép.

12. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 25. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az e törvényben elõírt adatszolgáltatási és nyilvántartási feladataik teljesítéséhez az eljárásban érintett polgár
személyazonosító jelét az alábbi szerveknek köteles átadni:]
„b) a szülõ, illetve hozzátartozó a születés és a haláleset bejelentésekor az egészségügyi intézménynek és az intézeten
kívüli szülésrõl szóló kormányrendeletben meghatározott felelõs személynek, illetve az anyakönyvvezetõnek;”

13. § (1) E törvény 2011. június 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke
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2011. évi L. törvény
a közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról*

1. § A polgárõrségrõl szóló 2006. évi LII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A polgárõr a Büntetõ Törvénykönyvben meghatározottak szerint, tevékenysége ellátása során közfeladatot ellátó
személy, aki önként vállalja a polgárõrség tevékenységében való közremûködést. Polgárõr nagykorú, büntetlen
elõéletû személy lehet.”

2. § A Ptv. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A polgárõrség a tevékenységét csak a rendõrséggel kötött írásbeli együttmûködési megállapodás alapján
kezdheti meg és végezheti. 
(2) A polgárõrség tevékenysége során – az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – köteles együttmûködni a helyi
önkormányzatokkal, az állami és önkormányzati szervekkel, a katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vámszervével, a környezet- és természetvédelmi szervekkel, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes
tûzoltóságokkal, a mezei és természetvédelmi õrszolgálatokkal. Az együttmûködés tartalmát a felek írásbeli
együttmûködési megállapodásban rögzíthetik.
(3) Az együttmûködés különösen a tevékenységek közös ellátását, a szakmai tevékenység segítését, a kölcsönös
tájékoztatást, a tevékenység összehangolását, valamint a képzési programokban való részvétel elõsegítését jelenti. A
rendõrséggel kötött írásbeli együttmûködési megállapodás tartalmazza a közös feladatok ellátásának rendjét,
valamint a polgárõrség tevékenysége ellátásáról, annak körülményeirõl a rendõrségnek nyújtandó tájékoztatás
módját és tartalmát is. 
(4) Az együttmûködõ szervekkel történõ közös feladat- vagy szolgálatellátás esetén a polgárõr tevékenysége
különösen a felvilágosításra, tájékoztatásra, meghatározott eseményen részvételre, helyszínen való tartózkodásra, ott
a rend fenntartásában való közremûködésre, objektum, közterület vagy esemény megfigyelésére, továbbá az eljáró
szerv tevékenységének támogatására és segítésére terjedhet ki.”

3. § A Ptv. 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) A polgárõr kizárólag helyi polgárõr szervezet tagjaként járhat el. A polgárõr e minõségét köteles igazolni. 
(2) A helyi polgárõr szervezet tagja – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a helyi polgárõr szervezet mûködési
területén láthatja el az e törvényben meghatározott tevékenységét. 
(3) A helyi polgárõr szervezet mûködési területe annak a településnek, a fõvárosban fõvárosi kerületnek a
közigazgatási területe, amelyet a helyi polgárõr szervezet székhelyeként jelölt meg. 
(4) A helyi polgárõr szervezet a mûködési területén kívül akkor járhat el, ha ezt a rendõrséggel, a
katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével, a környezet- és természetvédelmi szervekkel,
a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tûzoltóságokkal vagy a mezei és természetvédelmi õrszolgálatokkal kötött
írásbeli együttmûködési megállapodás rögzíti.
(5) Ha a rendõrség a helyi polgárõr szervezet mûködési területét érintõ fokozott ellenõrzést hajt végre, annak ideje
alatt a helyi polgárõr szervezet a feladatainak végrehajtását és szolgálatának szervezését egyezteti a rendõrséggel.”

4. § (1) A Ptv. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A polgárõr a tevékenysége során nem viselhet olyan formaruhát, amely rendvédelmi szerv vagy más hatóság
tagjának egyenruhájához való hasonlósága miatt megtévesztésre alkalmas vagy amelynek a viselése jogszabályba
ütközik. A polgárõr hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati jelzést
nem használhat, gépjármûvén csak a polgárõrség feliratot helyezheti el.”

(2) A Ptv.  3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(5) A polgárõr gázspray-t tarthat magánál és használhat.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. május 16-i ülésnapján fogadta el.
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5. § A Ptv. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § Július elsõ szombatja országos polgárõrnap, a polgárõrök védõszentje Szent László.”

6. § A szabálysértésrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) a következõ 142/B. §-sal és az azt megelõzõ
alcímmel egészül ki: 

„A polgárõr tevékenység szabálytalan ellátása
142/B. § (1) Ha a polgárõr a polgárõrségrõl szóló törvény rendelkezéseinek megszegésével látja el a polgárõrség
törvényben meghatározott feladatait, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.”

7. § Az Sztv. a következõ 142/C. §-sal és azt megelõzõ alcímmel egészül ki: 

„Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése
142/C. § (1) Aki közterületen vagy nyilvános helyen olyan, a közbiztonság, közrend fenntartására irányuló
tevékenységet végez, amelyre jogszabály nem jogosítja fel vagy ilyen tevékenység látszatát kelti, elzárással vagy
százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság határkörébe tartozik.” 

8. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Ha a polgárõrség és a rendõrség között a Ptv. 2. § (1) bekezdése szerinti írásbeli megállapodás megkötésére e törvény

hatálybalépéséig még nem kerül sor, a polgárõr szervezet a megállapodást az e törvény hatálybalépését követõ
30. napig kezdeményezheti.

(3) Hatályát veszti az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 10/C–10/D. §-a és az azokat
megelõzõ alcímek.

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

2011. évi LI. törvény
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról*

1. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) mellékletében foglalt táblázat a következõ sorral 
egészül ki:

 „ Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 25%+1 szavazat ”
                                                

(2) Hatályát veszti a Vtv. 69. § (3) bekezdése.

2. § Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. május 16-i  ülésnapján fogadta el.
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 83/2011. (V. 20.) Korm. rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 
a közös államhatáron lévõ közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetésérõl, fenntartásáról
és rekonstrukciójáról szóló 2007. június 18-i Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetésérõl

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
a közös államhatáron lévõ közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetésérõl, fenntartásáról és
rekonstrukciójáról szóló 2007. június 18-i Megállapodást módosító 1. Kiegészítés (a továbbiakban: 1. Kiegészítés)
kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az 1. Kiegészítést e rendelettel kihirdeti.

3. § Az 1. Kiegészítés hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

„1. KIEGÉSZÍTÉS
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 
a közös államhatáron lévõ közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetésérõl, fenntartásáról 
és rekonstrukciójáról szóló 2007. június 18-i Megállapodáshoz
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együtt: Szerzõdõ Felek),
tekintettel a határátlépés ellenõrzésének schengeni vívmányok általi megszüntetésére a belsõ határokon, azon
szándéktól vezérelve, hogy
eleget tegyenek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös
államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl
2007. november 16-án, Párkányban aláírt Egyezmény 6. Cikk (1) bekezdése rendelkezésének,
eleget tegyenek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös
államhatárán, Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények
megépítésérõl 2007. november 16-án, Párkányban aláírt Egyezmény 6. Cikk (1) bekezdése rendelkezésének,
valamint kialakítsák a közúti forgalom feltételeit a Ronyva folyó feletti hídon a Magyar Köztársaság területén levõ
Sátoraljaújhely és a Szlovák Köztársaság területén levõ Szlovákújhely (Slovenské Nové Mesto) között,
a következõkben állapodtak meg:
1. Cikk
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévõ közúti
határhidak és határút-szakaszok üzemeltetésérõl, fenntartásáról és rekonstrukciójáról 2007. június 18. napján
Pozsonyban aláírt Megállapodásban
(1) az 5. Cikk
– (1) bekezdés f) pontja a következõképp módosul:
„f) a Magyar Köztársaság területén Sátoraljaújhely és a Szlovák Köztársaság területén Szlovákújhely (Slovenské Nové
Mesto) között a XIXx. és XVIII.8x, valamint a XIX./1 és XIX./2 számú határjelek között, a Ronyva folyó feletti híd”, 
– (1) bekezdés a következõ h) ponttal egészül ki:
„h) a Magyar Köztársaság területén Szécsény és a Szlovák Köztársaság területén Petõ (Pet’ov) között, a V.23 és
a V.24 számú határjelek között, az Ipoly folyó feletti híd”,
– (2) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul:
„d) a Magyar Köztársaság területén Sátoraljaújhely és a Szlovák Köztársaság területén Szlovákújhely (Slovenské Nové
Mesto) között a XIX.4 és XIX.4/1 számú határjelek között, a Ronyva folyó feletti híd, korlátozás nélküli
személyforgalomra és teherforgalomra legfeljebb 3,5 t össztömegig,”,
– (2) bekezdés a következõ g) ponttal egészül ki:
„g) a Magyar Köztársaság területén Ráróspuszta és a Szlovák Köztársaság területén Rároš között, a V.35 és a V.36 számú
határjelek között, az Ipoly folyó feletti híd.”.
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(2) A 8. Cikk a következõképp módosul: 
„A hidak és útszakaszok területén a reklámtáblák elhelyezése tilos; közérdekû tájékoztatást tartalmazó táblák csak az
Illetékes Szervezetek külön egyetértésével helyezhetõk el.”.
(3) A 9. Cikk
– (2) bekezdés a következõképp módosul:
„Az Illetékes Szervezetek az (1) bekezdésben megjelölt határidõknek megfelelõen kötelesek beszerezni a
munkálatokhoz a szükséges engedélyeket.”,
– (3) bekezdés a következõképp módosul:
„Amennyiben a híd- vagy útlezárás két óránál hosszabb idõt vesz igénybe, az Illetékes Szervezetek közösen
gondoskodnak a forgalom más útvonalon történõ zavartalan lebonyolításáról.”.
(4) A 10. Cikk
– (1) bekezdés a következõképp módosul:
„Ezen Megállapodás 5. Cikkének (1), (2) és (4) bekezdésében megjelölt hidak és útszakaszok rendeltetésszerû
használatához közvetlenül nem szükséges egyéb berendezések elhelyezésére, felszerelésére, illetve ezen
berendezésekkel kapcsolatos üzemeltetési, fenntartási munkák elvégzésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha
azzal mindkét állam Illetékes Szervezetei egyetértettek.”,
– (3) bekezdés a következõképp módosul:
„Az (1) bekezdésben megjelölt munkák elvégzéséhez az 5. Cikk (4) bekezdésében megjelölt hidak tekintetében
mindkét állam Illetékes Szervezeteinek hozzájárulása szükséges.”.
(5) A 13. Cikk és a Megállapodás melléklete hatályát veszti.
(6) A 14., 15. és 16. Cikk számozása 13., 14. és 15. Cikkre változik.
2. Cikk
A jelen Kiegészítés az 1. Cikkben meghatározott Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.
3. Cikk
Jelen Kiegészítést a Szerzõdõ Feleknek a belsõ jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyást
igazoló késõbbi jegyzék kézhezvételétõl számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.
Készült Pozsonyban, 2011. május 12. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, amelybõl mindkét
nyelvû szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság A Szlovák Köztársaság
Kormánya nevében  Kormánya nevében”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a az 1. Kiegészítés 3. Cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) Az 1. Kiegészítés, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter – annak

ismertté válását követõen – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a közlekedésért felelõs miniszter gondoskodik.
(5) A közlekedésért felelõs miniszter a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös

államhatáron lévõ közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetésérõl, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló
2007. június 18-i Megállapodásnak az 1. Kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Magyar Közlönyben
közzéteszi.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A nemzeti fejlesztési miniszter 22/2011. (V. 20.) NFM rendelete
a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 
28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 

1. § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„k) nagycsaládos háztartás: az a háztartás, amelyben a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti
jogosult legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban,”

2. § A Rendelet 16/E. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kedvezményt jogosulatlanul igénybevevõ a 16/C. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja esetében a kedvezményes
mennyiség ellenértékének és a fogyasztott mennyiség kedvezmény nélkül számított ellenértékének általános
forgalmi adóval növelt különbözetét, vagy a 16/C. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti esetben a kedvezmény
általános forgalmi adóval növelt összegét 30 napon belül köteles a szolgáltatónak megfizetni.”

3. § A Rendelet 17. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabályozás során alkalmazott referencia idõszakot és az
árfolyamok mértékét a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet szerinti árfolyamok mértékét és a referencia idõszakot
negyedévente felül kell vizsgálni.”

4. § A Rendelet a következõ 24. §-sal egészül ki:
„24. § E rendelet 17. § (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatot elsõ alkalommal 2012. I. negyedévére vonatkozóan kell
elvégezni.”

5. § A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § A Rendelet 10. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § A Rendelet 11. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 22/2011. (V. 20.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabályozás során alkalmazott árfolyamok 
és referencia idõszak meghatározása

I. Az árak szabályozása során az egyetemes szolgáltatás árának számításánál alkalmazandó árfolyamok értéke
2011. szeptember 30-ig:

árfolyam  Ft/USD  Ft/EUR
 207,2 282,5

Az árak szabályozása során alkalmazott referencia idõszak: 2010. december 1.–2010. december 31.

II. Az árak szabályozása során az egyetemes szolgáltatás árának számításánál alkalmazandó árfolyamok értéke
2011. október 1-jétõl:

árfolyam  Ft/USD  Ft/EUR
 188,0 271,1

Az árak szabályozása során, 2011. október 1-jétõl alkalmazott referencia idõszak: a földgázpiaci egyetemes
szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról szóló
22/2011. (V. 20.) NFM rendelet hatálybalépésének napjától számított 30 napos idõszak.”

2. melléklet a 22/2011. (V. 20.) NFM rendelethez
„10. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Az egyes elosztói mûködési területenként alkalmazandó nagycsaládos kedvezmény mértéke
gyermekenként és jogosultsági idõszakonként fogyasztói közösségek esetében

1. 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményû gázmérõvel rendelkezõ fogyasztói közösségek esetében

Elosztói mûködési terület

 Három vagy több gyermeket
nevelõ családok esetében

1–3. gyermekre tekintettel járó
kedvezmény

 Háromnál több gyermeket nevelõ
családok esetében 4. és további

gyermekekre tekintettel járó
kedvezmény

 Ft/év/gyermek  Ft/év/gyermek

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság és a
Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság:

 1049  1573

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság:

 1058  1587

A FÕGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelõsségû
Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, a Csepeli Erõmû Korlátolt 
Felelõsségû Társaság és az ISD Power Energiatermelõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság:

 1054  1581

A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelõsségû
Társaság:

 1085  1627

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 53. szám 11829



2. 20 m3/h feletti névleges (össz)teljesítményû gázmérõvel rendelkezõ fogyasztói közösségek esetében

Elosztói mûködési terület

 Három vagy több gyermeket
nevelõ családok esetében

1–3. gyermekre tekintettel járó
kedvezmény

 Háromnál több gyermeket nevelõ
családok esetében 4. és további

gyermekekre tekintettel járó
kedvezmény

 Ft/év/gyermek  Ft/év/gyermek

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság és a
Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság:

 1171  1757

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság:

 886  1329

A FÕGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelõsségû
Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, a Csepeli Erõmû Korlátolt 
Felelõsségû Társaság és az ISD Power Energiatermelõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság:

 871  1306

A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelõsségû
Társaság:

 830  1245

                                                ”

3. melléklet a 22/2011. (V. 20.) NFM rendelethez
[11. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Igénylõlap a kedvezményre való jogosultság megállapításához]

A Rendelet 11. melléklet 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. Az igénylõ és a vele együtt élõ személyek adatai:
A táblázatban fel kell tüntetni az igénylõt és minden olyan személyt, akinek a kérelmezõvel közös a lakcíme, ideértve
azon gyermekeket, akik után az igénylõ családipótlékra jogosult, illetve akik a családi pótlék összegének megállapítása
szempontjából figyelembe vételre kerülnek.

Név Születési idõ TAJ szám

oooo-oo-oo ooo-ooo-ooo
oooo-oo-oo ooo-ooo-ooo
oooo-oo-oo ooo-ooo-ooo
oooo-oo-oo ooo-ooo-ooo
oooo-oo-oo ooo-ooo-ooo
oooo-oo-oo ooo-ooo-ooo
oooo-oo-oo ooo-ooo-ooo

                                                ”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 23/2011. (V. 20.) NFM rendelete
a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 10. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró belügyminiszterrel, továbbá 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 következõket rendelem el:

1. § (1) A központi költségvetés által biztosított támogatást (a továbbiakban: támogatás) az a helyi közösségi közlekedéssel
(a továbbiakban: helyi közlekedés) rendelkezõ települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) igényelheti,
amely az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Busztv.) 2. § c) pontjában, 3. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben megfelel a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
5. melléklet 10. pontjában foglaltaknak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzat azon helyi személyszállítási tevékenység után is igényelheti a támogatást,
amelyre a Busztv. 3. § (4) bekezdés b) pontjában vagy a Vtv. 5. § (3) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott, helyi
járattal a közigazgatási határon kívül autóbusszal, vagy a helyi vasúttal végzett személyszállításra vonatkozó
megállapodás alapján az önkormányzati, állami vagy egyéb szolgáltatóval a közszolgáltatási szerzõdést megkötötte.
Ebben az esetben az érintett önkormányzatok közötti megállapodás szerint történik a támogatás igénylése.

(3) A támogatás igénylésének feltétele az önkormányzat – képviselõ-testületi határozatba foglalt – nyilatkozata arról,
hogy
a) a helyi közlekedés mûködtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint

fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a tárgyévet megelõzõ évben szolgáltatónként milyen nettó összegû, saját
forrásból származó, vissza nem térítendõ önkormányzati támogatással járult hozzá,

b) a helyi közlekedést a tárgyév január 1-jétõl december 31-éig folyamatosan fenntartja, továbbá
c) a Busztv. 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással

közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerzõdést.
(4) A támogatás igénylésének további feltétele, hogy a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott nyilatkozathoz az

önkormányzat csatolja az önkormányzati támogatás szolgáltató(k) részére történt átutalásának igazolásáról szóló
dokumentumot is.

(5) Az önkormányzat akkor is jogosult támogatás igénylésére idõarányosan, ha a helyi közlekedést a tárgyévet megelõzõ
év közben hozták létre, és annak mûködtetését az önkormányzat a tárgyévben is fenntartja.

(6) Az az önkormányzat, amely a pályázat benyújtását megelõzõ évben is részesült támogatásban, abban az esetben
igényelhet támogatást, ha az elõzõ évben kapott összeggel határidõre hiánytalanul elszámolt.

2. § E rendelet alkalmazásában:
1. közlekedési teljesítmény (férõhely-kilométer; fhkm): az egyes jármûvek, szerelvények férõhelyének,
befogadóképességének és hasznos kilométerének szorzata, több jármû közlekedtetése esetén az elõzõek szerint
jármûvenként számított teljesítmények összege;
2. önkormányzati mûködési támogatás: a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen
nyújtott, mûködési célú – a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz
biztosított – támogatás;
3. önkormányzati fejlesztési támogatás: a helyi önkormányzat által fejlesztési célra nyújtott támogatás.

3. § (1) A támogatási kérelmet az önkormányzatnak az 1. mellékletben meghatározott tartalommal, a 2. melléklet szerinti,
szolgáltatónként kitöltött adatlappal együtt kell tárgyév június 6-áig a Magyar Államkincstár által üzemeltett
elektronikus rendszerben rögzített, onnan kinyomtatott adatlapokon három eredeti példányban a szükséges
mellékletekkel együtt postai úton benyújtani a Magyar Államkincstárnak az önkormányzat székhelye szerint
területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság).
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott benyújtási határidõt megtartottnak kell tekinteni, ha az önkormányzat az
informatikai rendszerben az igénylést 2011. június 6-án éjfélig rögzítette és azt legkésõbb 2011. június 7-én postára
adta. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.

(3) A 2. melléklet szerint kitöltött adatlapnak a hatósági férõhellyel számított, tárgyévet megelõzõ évi közlekedési
teljesítményeket kell tartalmaznia. A statisztikai férõhellyel számított tárgyévet megelõzõ évi közlekedési
teljesítmények rendelkezésre állása esetén az adatlapnak azt az adatot is tartalmaznia kell.

(4) Az Igazgatóság a kérelmet annak elõírt tartalmi és formai teljessége szempontjából ellenõrzi. Hiányos kérelem
esetében az Igazgatóság legfeljebb 8 napos határidõ kitûzésével hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot. A határidõ 
megtartottnak számít, ha a hiánypótlást legkésõbb a határidõ utolsó napján postára adják.

(5) A formai és tartalmi követelményeknek megfelelõ kérelem egy példányát az Igazgatóság, valamint az elektronikusan
rögzített adatokat tartalmazó adatbázist a Magyar Államkincstár tárgyév június 24-éig átadja a közlekedésért felelõs
miniszternek (a továbbiakban: miniszter). 

4. § (1) A költségvetési törvényben meghatározott éves támogatási keretet a feltételeknek megfelelõen benyújtott
támogatási kérelmek és a 2. melléklet szerinti adatlapon közölt adatok alapján a tárgyévet megelõzõ évben
ténylegesen teljesített – környezetvédelmi szempontból súlyozott – közlekedési teljesítmény arányában kell elosztani
az egyes közlekedési üzemágazatok, illetve a következõ településkategóriák súlyozott – a tárgyévet megelõzõ évi
üzemi szintû – fajlagos ráfordításai figyelembevételével:
a) fõváros és megyei jogú városok,
b) városok, nagyközségek és községek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás összege a (3) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzat által
a helyi közlekedés mûködtetésének – folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak –
finanszírozására fordított támogatásával együttesen nem haladhatja meg a vasúti és közúti személyszállítási
közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott elvek szerint számított,
a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerû nyereség együttes összegét.

(3) Azon önkormányzatok esetében, amelyek a szolgáltatót a Busztv. 6. §-ában meghatározott pályázati eljárás alapján
választották ki, a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés – az önkormányzat által a helyi
közlekedés mûködtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására
fordított támogatásával nem fedezett – mértékéig igényelhetnek támogatást, amely nem eredményezheti
a szolgáltató túlfinanszírozását.

5. § (1) A miniszter, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, valamint az államháztartásért felelõs miniszter Tárcaközi
Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre a támogatás elosztási javaslatának elkészítésére.

(2) A Bizottság mûködési feltételeit a közlekedésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) biztosítja. A Bizottság az ügyrendjét az elsõ ülésén fogadja el.

(3) A Bizottság tagjainak száma 9 fõ, amelybõl 2 fõt a miniszter, 2 fõt a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, 1 fõt az
államháztartásért felelõs miniszter, 1 fõt a környezetvédelemért felelõs miniszter, 1 fõt Budapest Fõváros
Önkormányzata és 2 fõt az országos önkormányzati szövetségek delegálnak. A Bizottság elnökét a miniszter jelöli ki.
A Bizottság döntése alapján a Bizottság munkájában az önkormányzatok részérõl tanácskozási joggal további
delegáltak vehetnek részt.

(4) A Bizottság határozatképes, ha a tagok kétharmada jelen van. A Bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza, a döntések
elfogadásához a jelen lévõ tagok többségének támogató szavazata szükséges.

6. § (1) A Bizottság a javaslatát a tárgyév július 22-éig a hatályos jogszabályok, továbbá a 4. §-ban meghatározott feltételek
alapján készíti el. Az e rendeletnek megfelelõen benyújtott kérelmekrõl – a Bizottság javaslatának figyelembevételével –
a miniszter dönt a tárgyév augusztus 12-éig.

(2) A minisztérium a döntés eredményérõl a kérelmet benyújtó önkormányzatot írásban, a Magyar Államkincstárt
elektronikus úton értesíti. A miniszter a minisztérium holnapján, valamint a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ 
Hivatalos Értesítõben önkormányzatonként közzéteszi a támogatások összegét, valamint a támogatás megállapítása
során alkalmazott súlyszámokat. Ha az önkormányzat több gazdálkodó szervezettel áll az 1. § (1)–(2) bekezdése
szerinti jogviszonyban, a támogatás összegét szolgáltatónként kell közzétenni, és a támogatást az önkormányzat a
szolgáltatók részére a pályázati döntés szerinti összegben utalja tovább.
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(3) A 4. § (1) bekezdése alapján számított, megítélt – a folyósított elõleggel csökkentett – támogatásnak a tárgyév
szeptember 20-ától havi egyenlõ részletekben, az önkormányzatok költségvetési számlájára történõ utalásáról
minden hónap 20-áig a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium gondoskodik.
A támogatást az önkormányzat a szolgáltatónak az önkormányzat költségvetési számlájára történõ megérkezésétõl
számított 8 napon belül továbbutalja.

7. § (1) A költségvetési törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján az odaítélt támogatás csak a helyi közlekedés
mûködtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására használható fel.

(2) A támogatásból származó mûködési támogatást a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli
törvény) 77. § (2) bekezdés d) pontja alapján a szolgáltatónak egyéb bevételként kell elszámolnia.

(3) Az önkormányzat a támogatás rendeltetésszerû felhasználásáról az éves költségvetési beszámoló keretében, a
támogatás összegének a szolgáltató részére határidõben történõ átadását igazoló bizonylat másolatának csatolásával
elszámol az Igazgatósággal.

(4) Az Igazgatóság a (3) bekezdés szerinti bizonylat-másolatokat a beérkezést követõ 10 munkanapon belül
a minisztérium részére továbbítja.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 33/2010. (IV. 16.) KHEM–ÖM együttes rendelet.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 23/2011. (V. 20.) NFM rendelethez

A támogatási kérelem tartalma, mellékletei

1. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az önkormányzat KSH statisztikai számjelét, pontos nevét, címét, telefonszámát, adószámát, számlaszámát a

számlavezetõ bank megnevezésével,
b) a helyi személyszállítást végzõ közlekedési szolgáltató pontos nevét, címét (székhely, telephely), telefonszámát.

2. A kérelemhez csatolni kell eredetiben vagy hiteles (az önkormányzat jegyzõje által aláírt és pecséttel ellátott)
másolatként
a) amennyiben az önkormányzat helyi közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, vagy költségvetési szervet

tart fenn, a gazdálkodó szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy a költségvetési szerv alapító okiratát,
továbbá a tárgyévet megelõzõ évi menetrendet igazoló dokumentumot,

b) amennyiben az önkormányzat a helyi közlekedés lebonyolítására a közszolgáltatási szerzõdést az önkormányzati,
állami vagy egyéb szolgáltatóval megkötötte, a Busztv. 9. §-a, vagy a Vtv. 27. §-a szerinti közszolgáltatási
szerzõdést, amelynek része a tárgyévet megelõzõ évi menetrend,

c) amennyiben az önkormányzat a helyi közlekedés lebonyolítására a közszolgáltatási szerzõdésnek megfelelõ
szerzõdést vagy a koncessziós szerzõdést az önkormányzati, állami vagy egyéb szolgáltatóval megkötötte, a
Busztv. 17. § (2) bekezdése szerinti (koncessziós) szerzõdést és a tárgyévet megelõzõ évi menetrendet igazoló
dokumentumot,

d) az 1. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén a Busztv. 3. § (4) bekezdése, vagy a Vtv. 5. § (3) bekezdés a)–b)
pontja szerinti megállapodást, a Busztv. 3. § (5) bekezdése szerinti megbízást, a tárgyévet megelõzõ évi
menetrendet igazoló dokumentumot és az 1. § (2) bekezdés szerinti, az önkormányzatok közötti megállapodást,

e) az önkormányzat hatályos, a menetrend szerinti helyi közlekedés díjairól szóló rendeletét,
f) a helyi közlekedés tárgyévet megelõzõ évi közlekedési teljesítményét és a megjelölt gazdálkodási adatait

bemutató, a 2. melléklet szerinti adatlapot (helyi személyszállítást végzõ közlekedési szolgáltatónként külön),
g) az 1. § (3) bekezdésének megfelelõ nyilatkozatokat,
h) a szolgáltató tárgyévet megelõzõ évi, a számviteli törvényben meghatározott beszámolóját.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 53. szám 11833



2. melléklet a 23/2011. (V. 20.) NFM rendelethez

Adatlap a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez

Települési önkormányzat KSH statisztikai számjele: ..................................................................................................................................

neve: .............................................................................................................................................................................................................................

címe: .............................................................................................................................................................................................................................

telefonszáma: ............................................................................................................................................................................................................

adószáma: ..................................................................................................................................................................................................................

számlaszáma: ............................................................................................................................................................................................................

számlavezetõ bank neve: .....................................................................................................................................................................................
 
közlekedési szolgáltató neve: .............................................................................................................................................................................

címe: .............................................................................................................................................................................................................................

telefonszáma: ............................................................................................................................................................................................................

  A  B  C  D  E  F

1  Tárgyévet megelõzõ év(6)

2

  helyi közösségi
közlekedési üzemágazat

neve

  a szolgáltató helyi közösségi
közlekedési teljesítménye

összesen, az adott településre
vonatkozóan (ezer fhkm)(7)

a szolgáltató
helyi közösségi

közlekedési
tevékeny-

ségére
vonatkozó

üzemi (üzleti)
tevékenység
ráfordítása
összesen, 
az adott

településre
vonatkozóan(5)

(ezer forint)

  önkormány-
zati

mûködési
támogatás

nettó
összege 

(ezer forint)

önkormány-
zati fejlesztési 

támogatás
nettó

összege
(ezer forint)

3

 hatósági
férõhellyel (1) (2)

(ezer fhkm)

 statisztikai
férõhellyel (3) (4) 

(ezer fhkm)

4  dízelüzemû autóbusz      
5  gázüzemû autóbusz      
6  közúti vasút (villamos)      
7  trolibusz      
8  metró      
9  HÉV      

10  Összesen      
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  A B C D

1  Tárgyévet megelõzõ év
2  Társaság 1 Társaság 2 Társaság 3
3 a helyi közlekedésbõl származó tényleges

nettó (áfa nélküli) díjbevétel (ezer forint)
4 igénybe vett fogyasztói árkiegészítés nettó

(áfa nélküli) összege (ezer forint)
5 bevételekkel nem fedezett, indokolt

költség(8) (ezer forint)

 Egyéb megjegyzés1(9): ..........................................................................................................................................................................................
 Egyéb megjegyzés2(10): .........................................................................................................................................................................................
 
 Kelt: .......................................
 
 P. H.

 .......................................................................................  ...............................................................................
 települési önkormányzat polgármestere  települési önkormányzat jegyzõje

 A B
 Megjegyzés:

(1) A hatósági engedélyes közlekedési teljesítmény oszlopot kötelezõ kitölteni.
(2) Hatósági férõhely: a megengedhetõ terhelés alapján számított, a jármûvel a forgalmi engedélye

szerint szállítható személyek számaként bejegyzett férõhely (az utazószemélyzet leszámításával).
(3) Ha rendelkezésre áll a teljesítmény adat, akkor az oszlopot ki kell tölteni.
(4) Statisztikai férõhely: a kocsiszekrények ülõhelyeinek és a (kerékdobok, lépcsõk és lábtartó dobogók

nélküli) szabad állófelületébõl 5 fõ/m2-rel számított állóhelyeinek összege.
(5) A szolgáltató helyi közösségi közlekedési tevékenységére vonatkozó üzemi (üzleti) tevékenység

ráfordítása összesen: a számviteli törvénynek és a számviteli politikának megfelelõen a több
településen mûködõ szolgáltató, az adott településen végzett valamennyi helyi közösségi közlekedési 
tevékenységére kimutatott üzemi (üzleti) tevékenység ráfordítása.

(6) Ha a településen több szolgáltató látja el a közlekedési szolgáltatást, a szolgáltatók által megadott
adatokat a település vonatkozásában összesítve és szolgáltatónként is szükséges megadni.

(7) A szolgáltató helyi közösségi közlekedési teljesítménye összesen: a településen mûködõ szolgáltató
összes helyi járati közlekedési teljesítménye.

(8) Az önkormányzat által a helyi közlekedés mûködtetésének (folyamatos üzemeltetésének és
eszközfenntartási ráfordításainak) finanszírozására fordított támogatással csökkentett, bevételekkel
nem fedezett indokolt költség és az ágazatban szokásos ésszerû nyereség együttes összege. A Busztv. 
6. §-a alapján lefolytatott eljárásban odaítélt pályázatok esetében itt az ilyen eljárásban odaítélt
szolgáltatás ellenértékét (a pályázati díjat) szükséges megadni. Ezen önkormányzatok esetében a
közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés az önkormányzat által a helyi
közlekedés mûködtetésének (folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak)
finanszírozására fordított támogatásával nem fedezett mértékben vehetõ figyelembe. A táblázat
kitöltése minden esetben kötelezõ.

(9) Egyéb megjegyzés 1: a tárgyévet megelõzõ évben indított helyi közlekedés esetében a járatindítás
pontos dátuma.

(10) Egyéb megjegyzés 2: több települést kiszolgáló társaság esetében a megyei jogú városok kivételével
a települések megnevezése. 
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 99/2011. (V. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére

a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Dai Bingguo-nak, a Kínai Népköztársaság elnöke külpolitikai fõtanácsadójának, államtanácsosnak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkereszt a csillaggal
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2011. május 11.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. május 12.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

KEH ügyszám: VIII-1/02486/2011.

A köztársasági elnök 100/2011. (V. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére

a magyar–lengyel irodalmi kapcsolatok erõsítéséért és a magyar irodalom és történelem lengyelországi
népszerûsítéséért 

Aleksander Nawrockinak, írónak, költõnek, kritikusnak, mûfordítónak, az IBIS Könyvkiadó tulajdonosának,

a magyar–lengyel irodalmi, közéleti kapcsolatok erõsítéséért, és a magyar–lengyel közös történelmi hagyományok
lengyelországi ápolásáért
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Grzegorz Górny-nak, a Lengyel Televízió programvezetõjének, szerkesztõnek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkereszt
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2011. április 27.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. május 9.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02193/2011.

A köztársasági elnök 101/2011. (V. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(1) bekezdése alapján a külügyminiszter elõterjesztésére

Wies³aw Zaj¹czkowskinak, a biskupini Archeológiai Múzeum igazgatójának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

kitüntetést,

Kiss-Borlase Andreának, a genfi magyar iskola vezetõjének, tanárának, a Genfi Magyar Egyesület alelnökének,
Mieczys³aw Lubowieckinek, a Tim-Imex cég ügyvezetõ elnökének, a LIMPOL cég ügyvezetõ elnök-helyettesének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

kitüntetést

adományozom.

Budapest, 2011. április 27.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. május 3.

 Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: VIII-1/02192/2011.
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A köztársasági elnök 102/2011. (V. 20.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. CXXXIX. törvény
100. §-ának b) pontja alapján, a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára

Dr. Barsi Árpádot, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,
Dr. Kriszbacher Ilona Ildikót, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét,
Dr. Sashalmi Endrét, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét,
Dr. Pénzes Bélát, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensét,
Dr. Lentner Csabát, a Wekerle Sándor Üzleti Fõiskola fõiskolai tanárát, továbbá
Dr. Enghy Sándort, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia fõiskolai tanárát

2011. május 1. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.

Budapest, 2011. március 29.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. március 31.

 Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: IV-3/01626/2011.

A köztársasági elnök 103/2011. (V. 20.) KE határozata
bíró felmentésérõl

Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 4. §
(1) bekezdése alapján, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elõterjesztésére

lemondására tekintettel

dr. Tihanyi Levente Miklóst

2011. május 14-ei hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.

Budapest, 2011. május 5.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02444/2011.
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A Kormány 1156/2011. (V. 20.) Korm. határozata
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 2011. évi felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról

1. A Kormány elrendeli a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) felülvizsgálatáról és módosításáról szóló javaslat elõkészítését az alábbi célok megvalósítása
érdekében:
a) a hatósági eljárások túlszabályozottságának érdemi mérséklése az ügyféli jogok és a szolgáltató közigazgatás

szemléletének csorbítása nélkül,
b) az ügyfelekre háruló adminisztratív terhek további mérséklése úgy, hogy megmaradjon az ellenérdekû ügyfelek

jóhiszemû eljárásának, valamint a biztosítani kívánt közérdekek érvényesítésének az eszközrendszere,
c) a hatóságok terheinek lehetõség szerinti mérséklése akkor, ha az biztosítható az ügyféli adminisztratív terhek

növelése és a garanciális ügyféli jogok csorbítása nélkül,
d) a hatóság és az ügyfelek kapcsolatában az eljárás gyors, jogszerû, valamennyi jogosultságot és jogos érdeket,

valamint védendõ közérdeket megfelelõen mérlegelõ, költséghatékony szabályozása, továbbá az eljárás
jóhiszemû lefolytatásáért való felelõsség megerõsítése,

e) az ügyfél választási lehetõségeinek kibõvítése annak érdekében, hogy a jóhiszemûség keretei között maga
választhassa meg a számára legkényelmesebb, legkisebb teherrel járó ügyintézési formát,

f) az engedélyezéstõl az ellenõrzésen és a bírságoláson keresztül a végrehajtásig a hatósági tevékenység magas
színvonalú ellátása fenntarthatóságának biztosítása.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a javaslat elõterjesztésére 2011. szeptember 30.

2. A Kormány elrendeli a Ket. szerinti eljárási garanciák és az 1. pontban foglalt célok minél teljesebb érvényesítése
érdekében
a) annak megvizsgálását, hogy az egyes szabálysértési jog hatálya alá tartozó közigazgatás-ellenes magatartások

többszörös szankcionálása feloldható-e a vonatkozó szabálysértési szankció és a közigazgatási bírságolás körének 
felülvizsgálatával, és

b) az a) pontban foglalt felülvizsgálat eredménye alapján a szükséges jogszabály-módosításokra vonatkozó javaslat
elõkészítését.
Felelõs: belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
a feladatkörben érintett miniszterek bevonásával

Határidõ: a javaslat elõterjesztésére 2011. szeptember 30.
3. A Kormány elrendeli a Ket. szerinti eljárási garanciák és az 1. pontban foglalt célok minél teljesebb érvényesítése

érdekében a hatósági nyilvántartásra vonatkozó ágazati szabályozás vizsgálatát a hatósági nyilvántartásba vétel során
figyelembe vehetõ bizonyítási eszközök és a Ket. szabályaitól való eltérés indokoltsága tekintetében.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
a feladatkörben érintett miniszterek bevonásával

Határidõ: a javaslat elõterjesztésére 2012. szeptember 30.
4. A Kormány elrendeli, hogy – az elektronikus közigazgatás készülõ új jogszabályi környezetének figyelembe vételével –

készüljön felmérés arról, mely eljárásokban és milyen formában van lehetõség az elektronikus út igénybevételére,
illetve középtávon milyen fejlesztések várhatók az egyes hatóságok esetében, továbbá annak megvizsgálását, hogy az
informatikai fejlesztésekre figyelemmel milyen – középtávon bevezethetõ – lehetõségei vannak a hatóságok közötti
kapcsolattartás, valamint a hatósági ügyintézés során az elektronikus út szélesebb körben való alkalmazásának.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
a feladatkörben érintett miniszterek bevonásával

Határidõ: a javaslat elõterjesztésére 2011. október 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 53. szám 11839



A  Kormány 1157/2011. (V. 20.) Korm. határozata
az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia magyar programjának koordinátori feladatairól

A Kormány az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia (a továbbiakban: DMRS) magyar programjának koordinátori feladatai
kapcsán az alábbiakról határoz: 

1. A Kormány üdvözli a DMRS tanácsi következtetések Általános Ügyek Tanácsa általi elfogadását és támogatja a DMRS
végrehajtásának elõkészítése érdekében tett lépéseket.

2. a) A Kormány megerõsíti, hogy Magyarország társkoordinátori feladatot vállalt három átfogó prioritási területen.
Ezek: „A vízminõség védelme és megõrzése” (közösen Szlovákiával) és „A környezeti kockázatok kezelése”
(közösen Romániával), valamint „A fenntartható energia használatának ösztönzése” (közösen Csehországgal). 

b) A Kormány felhívja a három magyar társkoordinációs prioritási terület koordinációs feladatainak ellátása
érdekében a vidékfejlesztési minisztert, a belügyminisztert és a nemzeti erõforrás minisztert „A vízminõség
védelme és megõrzése” és „A környezeti kockázatok kezelése” területen, a nemzeti fejlesztési minisztert és a
külügyminisztert „A fenntartható energia használatának ösztönzése” területen, hogy a három prioritási terület
vonatkozásában nevezze ki a koordinátorokat, és hajtsa végre a prioritási területek makro-regionális koordinációs
programját, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatokat.
Felelõs: EU Duna Régió Stratégiáért felelõs kormánybiztos

vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
külügyminiszter
belügyminiszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: azonnal
3. A Kormány tudomásul veszi a három magyar társkoordinációs prioritási terület koordinációjának költségvonzatát.

A Kormány a 2012–2013. évi költségek fedezéséhez 75 millió forint hazai forrást biztosít. A Kormány felhívja az EU Duna 
Régió Stratégiáért felelõs kormánybiztost, a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a
vidékfejlesztési minisztert, hogy a koordinációs rendszer mûködtetési forrásaihoz 2011–2012–2013-ban összesen
szükséges további 291 millió forintot az európai uniós finanszírozási forrásokat bevonva biztosítsa. Az EU Duna Régió
Stratégiáért felelõs kormánybiztos rendelkezésére bocsátott forrás a DMRS koordinációs rendszerének
mûködtetésére használható fel, azon belül a magyar társkoordinációs prioritási területek koordinációs feladatainak
ellátására.

Felelõs: EU Duna Régió Stratégiáért felelõs kormánybiztos
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatosan
4. A Kormány felhívja az EU Duna Régió Stratégiáért felelõs kormánybiztost és a feladatkörükben érintett minisztereket,

hogy tekintettel a Duna Stratégia magyar programjának elsõ ütemében beterjesztett 41 projekt kidolgozásának június 
30-i határidejére, a mûködõ DMRS munkacsoport munkájának támogatására operatív munkacsoportot hozzon létre
az uniós központi finanszírozású programok nemzeti kapcsolattartói, az irányító hatóságok és közremûködõ
szervezetek képviselõinek részvételével. A munkacsoport feladata a 41 projekt kidolgozásának támogatása, különös
tekintettel a projektek finanszírozási kérdéseire.

Felelõs: EU Duna Régió Stratégiáért felelõs kormánybiztos (koordináció)
feladatkörükben érintett miniszterek (kidolgozás)

Határidõ: azonnal
5. A Kormány egyetért a Kormány döntésére elõkészített három magyar társkoordinációs prioritási terület zászlóshajó

projektjeivel. A Kormány felhívja a vidékfejlesztési minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a külügyminisztert,
hogy az Új Széchenyi Terv keretében meglévõ projekt-elõkészítési források felhasználásával dolgozza ki az alábbi
zászlóshajó projektek részletes megvalósíthatósági tervét, hatástanulmányát, különös tekintettel a zászlóshajó
projektek megvalósításához szükséges hazai forrásigények bemutatására, valamint költségvetésre gyakorolt hatására, 
hogy a Kormány döntést hozhasson a zászlóshajó projektek megvalósításának indításáról.
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„A fenntartható energia használatának ösztönzése” 2. prioritás területen:
a) A régióban lévõ panelos épületek komplex felújítása típustervek alapján;
„A vízminõség védelme és megõrzése” 4. prioritás területen:
b) A Kistelepülések (2000 Lakos Egyenérték alatti) szakszerû egyedi és természet közeli szennyvíztisztításának

megoldása a régióban; 
„A környezeti kockázatok kezelése” 5. prioritás területen:
c) A Tisza Vízgyûjtõ Nemzetközi Bizottság létrehozása szolnoki központtal. 

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
külügyminiszter

Határidõ: folyamatos
6. A Kormány egyetért a „Geotermikus energia hasznosítása” elnevezésû zászlóshajó projekttel, amelynek kidolgozása

nem a Kormány feladata; egyben felkéri a feladatkörükben érintett minisztereket és az EU Duna Régió Stratégiáért
felelõs kormánybiztost, hogy a nem a Kormány feladatkörébe tartozó, de kormányzati érintettségû projekt
megvalósításához minden rendelkezésére álló segítséget adjon meg.

Felelõs: EU Duna Régió Stratégiáért felelõs kormánybiztos
feladatkörükben érintett miniszterek

Határidõ: azonnal
7. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, és az EU Duna Régió Stratégiáért

felelõs kormánybiztost, hogy dolgozzon ki javaslatot az Európai Beruházási Bank és Magyarország közötti
együttmûködés kereteirõl a DMRS megvalósításának elõsegítése érdekében, különös tekintettel a finanszírozási
kérdésekre. 

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
EU Duna Régió Stratégiáért felelõs kormánybiztos

Határidõ: 2011. június 30.
8. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba. 

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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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: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.
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