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Tar ta lom jegy zék

139/2011. (VII. 21.) Korm.
rendelet

Egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról 25370

140/2011. (VII. 21.) Korm.
rendelet

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról 25376

141/2011. (VII. 21.) Korm.
rendelet

A szállás idõben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési
termékekre vonatkozó szerzõdésekrõl, valamint a tartós szálláshasználati
szolgáltatási tevékenységrõl 25383

142/2011. (VII. 21.) Korm.
rendelet

A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról 25397

143/2011. (VII. 21.) Korm.
rendelet

Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet
módosításáról 25399

23/2011. (VII. 21.) BM
rendelet

Egyes, a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri
rendeletek módosításáról 25404

24/2011. (VII. 21.) BM
rendelet

Az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért
megilletõ, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre
vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról 25407

1252/2011. (VII. 21.) Korm.
határozat

A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló
intézkedésekrõl 25409

1253/2011. (VII. 21.) Korm.
határozat

A minõsített információk kölcsönös védelmérõl szóló nemzetközi
szerzõdések létrehozásáról szóló 2327/2004. (XII. 21.) Korm. határozat
visszavonásáról 25413

1254/2011. (VII. 21.) Korm.
határozat

A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekrõl
szóló 1167/2011. (V. 26.) Korm. határozat módosításáról 25413

1255/2011. (VII. 21.) Korm.
határozat

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság mûködésének biztosításához
szükséges elõirányzat átcsoportosításáról 25414

1256/2011. (VII. 21.) Korm.
határozat

A Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány megszüntetésérõl 25415

1257/2011. (VII. 21.) Korm.
határozat

A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális
intézményi férõhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával
kapcsolatos kormányzati feladatokról 25416

55/2011. (VII. 21.) ME
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya
között a gazdasági együttmûködésrõl szóló megállapodás létrehozására
adott felhatalmazásról 25418
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 139/2011. (VII. 21.) Korm. rendelete
egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 21–22. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 23. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 24. § tekintetében 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) és d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 25. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a a következõ p) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„p) feladatváltozás: egészségügyi államigazgatási szerv döntése vagy egészségügyi ellátási szerzõdés, illetve
megállapodás alapján az érintett egészségügyi szolgáltatók ellátási területének, vagy a finanszírozási szerzõdésben
lekötött kapacitás mértékének és szakmai összetételének megfelelõ szakellátási feladataiknak a változása.”

2. § A Kr. 4. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Amennyiben az ellátott személynek az ellátás igénybevételekor fennálló egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultsága hatósági eljárás keretében az ellátást követõen megállapításra kerül, az egészségügyi szolgáltató köteles
az ellátott személy – a jogviszonya jogerõs megállapítástól számított 30 napon belül benyújtott – kérelmére
a megfizetett térítési díjat visszafizetni. Az egészségügyi szolgáltató a térítési díj visszafizetése esetén, annak igazolása
mellett, a nyújtott szolgáltatás pótlólagos elszámolása iránti igényét legfeljebb a beteg egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultságát tisztázó hatósági eljárás jogerõs befejezésétõl számított második hónap 5. napjáig küldheti meg
a finanszírozónak.”

3. § A Kr. 6/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Finanszírozás szempontjából új kapacitáson nyújtott teljesítmény szerint finanszírozott szolgáltatások mûködési
kiadásainak fedezetére utólagos elszámolással finanszírozási elõleg folyósítható. Az egyhavi elõleg mértéke
a finanszírozási szerzõdés szerinti kapacitás nagyságára és az ellátási formára jellemzõ országos havi átlagos
teljesítménydíj 50 százaléka. E jogcímen a havi finanszírozási elõleg a finanszírozási szerzõdés megkötését követõen
legfeljebb két hónapra folyósítható. A finanszírozó a folyósítás határidejének leteltét követõen az elõleget egyenlõ
részletekben a következõ két havi esedékes finanszírozási összegbõl levonja.”
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4. § A Kr. 6/C. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A háziorvosi szolgáltató az adott szolgálatra vonatkozó finanszírozási szerzõdése megszûnését megelõzõen
végzett ellátások alapján esedékes minõsítõ teljesítménydíjazásra – a bejelentkezett biztosítottak két hónappal
korábbi állapotának megfelelõ korcsoportos pontszáma alapján járó díjazással együtt – legkésõbb a finanszírozási
szerzõdés megszûnését követõen a 12/A. § (2) bekezdése szerint esedékes díjfizetés során jogosult.
(4) A szolgáltató a finanszírozási szerzõdés megszûnését követõen a teljesítményen – háziorvosi ellátás esetében
a bejelentkezett biztosítottak korcsoportos pontszámán – alapuló díjazás szerint jogosult a finanszírozási szerzõdés
megszûnését megelõzõen elvégzett jogviszony ellenõrzések után járó díjazásra.” 

5. § A Kr. 14. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a (8) bekezdés szerinti esetben az OALI-val közalkalmazotti jogviszonyban álló orvos 60 napot meghaladó
keresõképtelen állományban van, terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási díjat vagy gyermekgondozási
segélyt vesz igénybe, és a helyettesítését az OALI-val szerzõdéses jogviszonyban álló másik háziorvos látja el,
a finanszírozás a 10. § (1) bekezdésében meghatározott díjazás számítás szerinti átlagos havi díj 100 százalékával
történik, ha a körzet lakosságszáma az 1200 fõt eléri, alacsonyabb lakosságszám esetén a díjazás arányosan csökken.”

6. § A Kr. 27. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az orvosi klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok esetében a TVK megállapítása az R. 2. számú
mellékletében külön jelzéssel ellátott molekuláris diagnosztikai vizsgálatokra az egészségügyért felelõs miniszter által
meghatározott keret mértékéig kötött szolgáltatásvolumen szerzõdés alapján finanszírozott ellátások kivételével
történik. A molekuláris diagnosztikai vizsgálatokra szerzõdött szolgáltatók részére a tárgyévre vonatkozó
szolgáltatásvolumen keret az egészségügyért felelõs miniszter által meghatározott országos keret terhére
a szolgáltató vagy jogelõdje által a tárgyévet megelõzõ finanszírozási évre vonatkozóan jelentett és elszámolható,
a finanszírozásra vonatkozó szabályok változásának teljesítményre gyakorolt hatásával korrigált teljesítmény
mennyiség arányában kerül megállapításra.”

7. § (1) A Kr. 27/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti TVK módosítást igénylõ kapacitásváltozás esetén annak módosítása az egy
kapacitásegységre jutó szakma szerinti országos átlag alapján történik. Amennyiben a szolgáltató az adott szakmában
már rendelkezett kapacitással, a TVK módosításánál a változással érintett szakma szerinti TVK egy kapacitásegységre
jutó mennyiségét kell figyelembe venni, ha az az országos átlagot meghaladja.
(4a) TVK módosítást igénylõ feladatváltozás esetén a finanszírozó a feladatra jutó TVK-t az egészségügyi
államigazgatási szerv által engedélyezett szolgáltatásoknak a feladatváltozással érintett ellátási terület lakossága által
a módosítás évét megelõzõ finanszírozási évben történt igénybevétele alapján állapítja meg, és csoportosítja át
a feladatváltozással érintett szolgáltatók között.”

(2) A Kr. 27/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) Az (1) bekezdés h) pontja szerinti TVK módosítás a megállapodó, illetve szerzõdõ felek erre vonatkozó külön
megállapodása szerint történik. Külön megállapodás hiányában a feladatváltozással érintett szolgáltatók TVK-ját
a finanszírozó a megállapodás, illetve szerzõdés szerinti feladatra jutó TVK mértékével módosítja. Ha az (1) bekezdés
szerinti feladatváltozáshoz az egészségügyi államigazgatási szerv döntése szükséges, az egészségügyi
államigazgatási szervnek a feladatváltozással érintett valamennyi egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó döntése
alapján, a feladatra jutó TVK mértékével kell módosítani, illetve megállapítani a feladatváltozással érintett szolgáltatók
TVK-ját.
(6) Amennyiben az ellátási terület változása TVK módosítást igényel, a TVK átcsoportosítás az egészségügyi
államigazgatási szervnek az ellátási terület változásával érintett valamennyi egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó
döntése alapján, a szolgáltatásoknak a változással érintett ellátási terület lakosai általi igénybevétele szerinti
bázisteljesítmény arányában történik.”

8. § A Kr. 27/B. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A járóbeteg-szakellátást is végzõ aktív fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató teljesítményvolumene
– az együttes kezelhetõség érdekében – értékarányosan súlyszámban vagy pontszámban is meghatározható. A havi
elszámolás során azonban ez az aktív fekvõbeteg-szakellátásban az elszámolható teljesítménymennyiség
növekedését nem eredményezheti.”
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9. § A Kr. 29. § a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek: 
(A járóbeteg-szakellátás finanszírozási szerzõdésében az – Eb. tv.-ben, valamint a Vhr.-ben foglaltakon túl – meg kell
határozni:)
„a) a járóbeteg-szakellátást nyújtó rendelési helyeket és a lekötött heti szakrendelési óraszámot, valamint
a teljesítmény mennyiségét befolyásoló egyéb kapacitás adatokat, ideértve a kezelõhelyek számát;
b) az egyes rendelések által végezhetõ szakmákat, szaktevékenységeket;”

10. § (1) A Kr. 30. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(1) A teljesítmények rögzítése a rendelési helyeken, a gondozást végzõ részlegeken és a szakambulanciákon a napi
betegforgalmi nyilvántartás kitöltésével történik, amelynek alapján az egészségügyi szolgáltató megküldi
a finanszírozónak az elszámoláshoz a 6/A. számú melléklet szerinti teljesítményjelentést. A teljesítményjelentésnek
tartalmazni kell a (4) bekezdés szerinti fekvõbeteg osztályon kezelés alatt álló, valamint a fekvõbeteg-gyógyintézetbõl
elbocsátott beteg részére nyújtott, járóbeteg-szakellátási teljesítményként nem elszámolható ellátást is.” 

(2) A Kr. 30. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(8) Ha a fekvõbeteg-ellátást nyújtó szolgáltató kérésére a beteg részére egészségügyi szolgáltatást más szolgáltató
nyújt, ennek költségeit a szolgáltatók egymás között számolják el. Az elszámolás során legfeljebb az adott
szolgáltatásnak az OEP által alkalmazott aktuális finanszírozási paraméterei és a 6. § (2) bekezdése szerinti forintértékek 
vehetõk figyelembe.”

11. § A Kr. 30/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az egyeztetésre nyitva álló 10 napos határidõ eredménytelen elteltét követõen vagy a megegyezés ellenére sem
teljesített fizetés esetén az OVSZ a számlaegyeztetésnek megfelelõ, a tárgyhónap utolsó napjáig felmerülõ követelését 
– díjmegtérítés céljából – a tárgyhónapot követõ hónap 3. napjáig eljuttatja az OEP részére.”

12. § A Kr. 31. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 29. § e) pontja szerinti szolgáltatók az elvégzett tevékenység alapján teljesítménydíjazásban részesülnek.”

13. § (1) A Kr. 33. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A betegszállítás finanszírozása havonta, a szabályosan utalványozott betegszállítás céljából megtett hasznos és
többletkilométerek alapján történik. Hasznos kilométerenként számolható el egyedi betegszállítás esetén a beteg
felvételének helye és a betegszállító utalványon megjelölt érkezési helye közötti legrövidebb útszakasz, kapcsolt
szállítás esetén az elsõ beteg felvétele és az utolsó beteg érkezési helye közötti legrövidebb, illetve indokolt esetben az
attól eltérõ, a betegszállítás szempontjából legelõnyösebb útszakasz. Az elvégzett teljesítményekrõl a szolgáltató
a 16. számú melléklet szerinti adattartalommal – kísérõjegyzékkel, számítógépes adathordozón – jelentést küld az
OEP-nek a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig. Az egységes, OEP által elõírt adattartalmat szolgáltató GPS
mûholdas navigációs rendszer mûködtetõje a saját szerverérõl, az elvégzett szállítások validitásának ellenõrzésére az
OEP részére minden tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig jelentést küld. A teljesítmény-adatok tartalmazzák
a finanszírozott gépkocsik azon GPS-adatait, amelyek alkalmasak a gépkocsi teljesítményének, napi futott
kilométereinek ellenõrzésére.”

(2) A Kr. 33. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) A beteg szállításáról a külön jogszabályban elõírt adattartalmú, az utalvány adataival megegyezõ, hiánytalanul
kitöltött adatlapot kell vezetni. Az éves költségvetésben egy hónapra rendelkezésre álló keretösszegbõl a (2) bekezdés
szerinti díjazás és a 34. § (3) bekezdése szerint elkülönített összeg levonása után – az országos teljesítmények
figyelembevételével – az OEP állapítja meg az egy kilométerre jutó országos forintértéket. Szolgáltatónként, egy aktív
gépjármû teljesítményeként havonta legfeljebb átlag 8000 hasznos kilométer, és többlet-férõhelyenként legfeljebb
2000 többletkilométer számolható el. A többletférõhely a gépjármû összes férõhelyeinek – ideértve a gépjármûvezetõ 
férõhelyét is – kettõvel csökkentett száma lehet.”

(3) A Kr. 33. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(A szolgáltatót a – külön jogszabályok szerint – beutalásra jogosult orvos rendelése alapján elvégzett betegszállítás után
kiegészítõ betegszállítási díj illeti meg, amelynek mértéke)
„c) a fõváros és a megyeszékhely közigazgatási területén belül történõ szállítás esetén az a) és b) pont szerinti díjon
felül a betegkísérõ közremûködését igénylõ szállításnál betegenként további 500 forint, betegkísérõ közremûködését
nem igénylõ szállításnál betegenként további 250 forint.”
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(4) A Kr. 33. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki: 
„(3a) A 100 kilométert meghaladó hosszú távú szállítás esetében a megtett útszakasz díja 0,8-es degressziós szorzóval
kerül kiszámításra.”

14. § (1) A Kr. 37. § (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki: 
(A szerzõdésben – az Eb. tv.-ben és a Vhr.-ben foglaltakon túl – meg kell határozni)
„g) az osztályos háttérrel nyújtott nappali kórházi ellátás lekötött kapacitását napi beteglétszámban, ami nem
haladhatja meg az osztályos háttér ágyszáma szerint ellátható napi beteglétszám 50 százalékát.”

(2) A Kr. 37. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ (4a) és (4b) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A 8. számú melléklet szerinti krónikus rehabilitációs betegellátás súlyozási szorzói a finanszírozási összegek
megállapítására csak azon szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott ellátás finanszírozásához alkalmazhatók,
amelyek megfelelnek a 8/A. számú mellékletben meghatározott szakmai szempontoknak. A feltételek fennállását az
OEP ellenõrzés alapján állapítja meg.
(4a) A (4) bekezdés szerinti ellenõrzést 
a) az év negyedik negyedévében valamennyi rehabilitációs osztályra kiterjedõen, 
b) a szolgáltatónál lekötött fekvõbeteg-szakellátási kapacitás szakmai összetételének rehabilitációs ellátást érintõ,
legalább 15 ágyszámmal történõ módosítása esetén a szerzõdésmódosítást megelõzõen, 
c) az orvosok létszámadatai vonatkozásában a finanszírozási szerzõdés adatai alapján negyedévente
kell lefolytatni. 
(4b) Ha az ellenõrzés azt állapítja meg, hogy a szolgáltató nem felel meg a 8/A. számú mellékletben meghatározott
szakmai feltételeknek, tevékenysége alacsonyabb szakmai szorzóval vagy krónikus szakfeladatnak megfelelõ
szorzóval vagy ápolási szakfeladatnak megfelelõ szorzóval kerül finanszírozásra. Ha a szolgáltató magasabb
színvonalú szakmai feltételeknek felel meg, akkor tevékenysége a szakmai minõsítésének megfelelõen kerül
finanszírozásra. A szolgáltató a módosított besorolás szerinti teljesítménydíjra az ellenõrzést követõ év január 1-jétõl,
illetve a finanszírozási szerzõdés módosításának kezdõ hatályától jogosult.”

15. § A Kr. 40. § (15) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(15) Az Eftv. alapján befogadott nappali és kúraszerû ellátásra szerzõdött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató
részére – a finanszírozási szerzõdésben meghatározott szolgáltatás, illetve értékarányos teljesítmény mennyiség
mértékéig – 
a) az R.-ben önálló elszámolási tételként meghatározott nappali, illetve kúraszerû ellátásokat, 
b) a pályázattal fejlesztett járóbeteg-szakellátásból a 0100 általános belgyógyászat, a 0101 angiológia, phlebológia,
lymphológia, a 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia, a 0900 általános neurológia, az 1400 reumatológia
és fizioterápia, az 1401 reumatológia, az 1402 fizioterápia (orvosi szakképesítéssel), a 2201 mozgásszervi rehabilitáció,
az 5700 általános fizioterápia-gyógytorna, az 5711 gyógytorna, az 5712 gyógymasszázs, az 5722 fizioterápia
(asszisztensi tevékenységként) szakmákban teljesített járóbeteg ellátásokat
a hozzárendelt pontértékkel lehet elszámolni, amennyiben az ellátás megfelel a 4. § (3) bekezdésében és
a finanszírozási szerzõdésben foglalt feltételeknek, továbbá a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának
alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben foglaltaknak.”

16. § A Kr. 41. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Önálló finanszírozási esetként számolható el az R. 10. számú mellékletében meghatározott, a jelentés és
a finanszírozás szempontjából kúraszerû ellátás idõszakában, nem a kúraszerû ellátással összefüggõen nyújtott sürgõs
fekvõbeteg ellátás.” 

17. § A Kr. 56. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2011. (VII. 21.)
Korm. rendelettel megállapított 27/A. § (4) bekezdése szerint az OEP hivatalból felülvizsgálja és szükség szerint
módosítja a 27/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2011. évben megállapított TVK módosítást. 
(5) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2011. (VII. 21.)
Korm. rendelettel megállapított 31. § (1) bekezdése szerint az OEP a gondozóintézeti gondozás nyújtására érvényes
finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ egészségügyi szolgáltatók részére 2011. október és november hónapra
a 2011. szeptember 30-án hatályos 31. § szerint teljesíti a finanszírozást.”
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18. § A Kr. 
a) 10. § (2) bekezdésében a „Miskolcon,” szövegrész helyébe a „Miskolcon, Nyíregyházán,” szöveg,
b) 29. § d) pontjában a „nyújtott szakfeladatokat” szövegrész helyébe a „végezhetõ szakmákat,

szaktevékenységeket” szöveg, 
c) 29. § g) pontjában a „nem finanszírozott” szövegrész helyébe a „nem finanszírozott, adott telephelyen mûködõ”

szöveg, 
d) 35. § (15) bekezdésében az „ahol más szakápolási szolgáltató” szövegrész helyébe az „ahol más, a (8) bekezdés

szerint befogadott szakápolási szolgáltató” szöveg, 
e) 37. § (5) bekezdés e) pontjában a „betegek ellátása esetében,” szövegrész helyébe a „betegek ellátása, valamint

a pszichiátriai betegek bíróság által elrendelt kötelezõ gyógykezelése esetében,” szöveg,
f) 40. § (11) bekezdésében az „A (9) bekezdés szerinti teljesítmény” szövegrész helyébe az „A nappali kórházi ellátás

teljesítménye” szöveg
lép.

19. § (1) A Kr. 6/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Kr. 6/B. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Kr. 14. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

20. § Hatályát veszti a Kr. 
a) 30. § (4) bekezdés c) pontja,
b) 31. § (2) bekezdése,
c) 40. § (9) bekezdése.

2. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet
módosítása

21. § (1) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kr2.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Külön jogszabályban foglaltak szerint a Hivatal feladatkörébe tartozik különösen)
„a) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági, ideértve a piacfelügyeleti hatósági feladatok ellátása,”

(2) A Kr2. 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Külön jogszabályban foglaltak szerint a Hivatal feladatkörébe tartozik különösen)
„d) a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyógyászati és nem gyógyászati célú felhasználásával kapcsolatos
engedélyek kiadása,”

22. § Hatályát veszti a Kr2. 2/E. § c) pontja.

3. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.)
Korm. rendelet 8. § (11) bekezdésében az „a Tv. 7. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Tv. 7. § (1)–(4) bekezdése”
szöveg lép.

4. Az egészségbiztosítási szervekrõl szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) Az egészségbiztosítási szervekrõl szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr3.) 4. § (2) bekezdés
a) pontja a következõ ai) alponttal egészül ki:
(Az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében
ellátja)
„ai) a közgyógyellátással kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,”
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(2) A Kr3. 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel az OEP – ideértve kihelyezett területi szervezeti egységeit is – és az egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervek szakfeladataik költségtakarékos és hatékony ellátása érdekében egymással
elektronikus levélben is tarthatnak kapcsolatot.”

(3) A Kr3. 
a) 3. § (3) bekezdésében az „a) pont ae)–af) alpontjában” szövegrész helyébe az „a) pont ae) alpont 1. pontjában és

af) alpontjában” szöveg, 
b) 10. § (3) bekezdésében az „Az (1) bekezdéstõl” szövegrész helyébe az „Az (1) és (2) bekezdéstõl” szöveg,

a „feladatainak részleges átvevõje” szövegrész helyébe a „feladatainak átvevõje” szöveg
lép.

5. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési
tevékenység után igénybe vehetõ engedményekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 
162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

25. § Hatályát veszti a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység
után igénybe vehetõ engedményekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 
a) 1. § (1) bekezdésében az „(engedménnyel nem csökkentett)” szövegrész,
b) 2. § (1) és (2) bekezdésében az „addig, amíg a befizetési kötelezettségbõl az engedmény e rendelet 1. §

(1) bekezdése szerinti összegének teljes mértékben történõ érvényesítésére nem került sor” szövegrész, valamint 
c) 3. § (3) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) A 12. §, valamint a 20. § a) és b) pontja 2011. október 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2011. október 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 139/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A Kr. 6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részének 10. Térítési kategória pontja az „S = A Magyar Köztársaság
területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülõ sürgõsségi ellátása” sort
követõen a következõ sorral egészül ki:
„0 = élsportoló speciális ellátása”

2. melléklet a 139/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A Kr. 6/B. számú mellékletében a „Fogorvosi ambuláns napló” táblázatot követõ „Térítési kategóriák:” bekezdés
az „S = a Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem
térülõ sürgõsségi ellátása” sort követõen a következõ sorral egészül ki:
„0 = élsportoló speciális ellátása”
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3. melléklet a 139/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részének 4. Térítési kategória pontja az „S. a Magyar Köztársaság
területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülõ sürgõsségi ellátása” sort
követõen a következõ sorral egészül ki:
„0. élsportoló speciális ellátása”

A Kormány 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelete
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és
q) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
i) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és
f) pontjában,
a 6. alcím 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, valamint az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés c) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli el:

1. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Tkr.) 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) fenntartó: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés m) pontja,
illetve a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § s) pontja szerinti személy
vagy szervezet;”

(2) A Tkr. 1. § (2) bekezdés b) pontja a következõ bf) és bg) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában szolgáltatás:)
„bf) az utcai szociális munka,
bg) a családok átmeneti otthona által mûködtetett krízisközpont (a továbbiakban: krízisközpont);”

2. § A Tkr. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A mûködési támogatás alapjául szolgáló ellátási területet úgy kell meghatározni, hogy az igazodjon a terület
ellátási igényeihez. Alacsonyküszöbû ellátás esetén a mûködési támogatás alapjául szolgáló ellátási területhez tartozó
települések állandó lakosainak száma összesen nem lehet kevesebb 30 000 fõnél.”

3. § A Tkr. a következõ 3/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A krízisközpontok mûködési támogatása
3/A. § (1) A krízisközpont mûködési támogatása a családok átmeneti otthonának feladataihoz képest nyújtott
többletszolgáltatások támogatásával történik.
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(2) A krízisközpont mûködési támogatása minden szolgáltató esetén megegyezik. Ha a krízisközpont félutas házat is
mûködtet, a félutas ház mûködtetésére további – szolgáltatónként azonos összegû – támogatás nyújtható.
(3) A krízisközpont mûködési támogatása a krízisközpontként mûködõ családok átmeneti otthonában ellátott
személyek után igénybe vehetõ normatív állami hozzájárulásra való jogosultságot nem érinti.”

4. § A Tkr. 4. § (5) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
(A pályázati kiírás tartalmazza különösen)
„j) krízisközpont esetén a támogatás alapjául szolgáló szolgáltatások felsorolását.”

5. § (1) A Tkr. 5. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Egy fenntartó egy megyében csak egy krízisközpont támogatására nyújthat be pályázatot. A fenntartó
krízisközpont támogatására nem nyújthat be pályázatot, ha ugyanabban a megyében egy általa fenntartott másik
krízisközpont támogatására már rendelkezik finanszírozási szerzõdéssel. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy
a krízisközpontot mûködtetõ családok átmeneti otthona legalább egy éve jogerõs mûködési engedéllyel
rendelkezzen.”

(2) A Tkr. 5. § (5) bekezdése a következõ f)–h) ponttal egészül ki:
(A pályázathoz csatolni kell)
„f) utcai szociális munka esetén az ellátási terület jellemzõirõl – a hajléktalan személyek elõfordulásáról,
a szolgáltatások elhelyezkedésérõl, a terület környezeti jellemzõirõl – készített szociális térképet és
a diszpécserszolgálattal kötött, jogszabályban meghatározott együttmûködési megállapodás másolatát,
g) krízisközpont mellett mûködtetett félutas ház esetén a félutas ház elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdoni
lapjának másolatát, továbbá – ha a tulajdoni lap másolata a használati jogcímet nem igazolja – a használati jogcímet
bizonyító egyéb okirat másolatát,
h) a pályázónak a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján benyújtandó
nyilatkozatát, és – a nyilatkozat tartalmától függõen – közzétételi kérelmét.”

6. § A Tkr. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Külön bizottságot kell létrehozni
a) a támogató szolgáltatással,
b) a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátással,
c) a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással és az alacsonyküszöbû ellátással,
d) a jelzõrendszeres házi segítségnyújtással,
e) az utcai szociális munkával,
f) a krízisközpontokkal
kapcsolatos feladatok ellátására.
(3) A bizottság
a) elnökét és egy további tagját a miniszter jelöli ki a minisztérium kormánytisztviselõi közül,
b) egy tagját a Hivatal jelöli ki,
c) egy tagját a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet jelöli ki,
d) egy tagját az Országos Szociálpolitikai Tanács kéri fel,
e) egy tagját támogató szolgáltatás esetén az Országos Fogyatékosügyi Tanács kéri fel,
f) egy tagját utcai szociális munka esetén a Hajléktalanokért Közalapítvány kéri fel,
g) egy tagját utcai szociális munka esetén a Fõvárosi Önkormányzat kéri fel,
h) egy tagját krízisközpont esetén a Magyar Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete kéri fel.”

7. § (1) A Tkr. 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A finanszírozási szerzõdés megkötésének feltétele az alábbi iratok benyújtása:)
„a) a pályázó és – ha a szolgáltató jogi személy – a szolgáltató nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása;”

(2) A Tkr. 10. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A finanszírozási szerzõdés tartalmazza különösen)
„d) a szolgáltatás megnevezését, krízisközpont esetén a szolgáltatás tartalmát,”
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8. § (1) A Tkr. 15. § (1) bekezdés b) és k) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a bekezdés a következõ
l) és m) ponttal egészül ki:
(A Hivatal a finanszírozási szerzõdést – a miniszter egyetértésével – 60 napos felmondási idõvel felmondhatja, ha)
„b) a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg, vagy azzal felhagy,”
„k) a szolgáltató a szolgáltatást – krízisközpont kivételével – nem nyújtja a finanszírozási szerzõdésben rögzített
ellátási terület egészén,
l) a szolgáltató krízisközpont esetén nem nyújtja a szerzõdésben vállalt valamennyi szolgáltatást, vagy
m) a fenntartó vagy a szolgáltató a finanszírozási szerzõdésben meghatározott valamely kötelezettségét az
a)–l) pontban foglaltakon túl, súlyosan vagy ismételten megszegi.”

(2) A Tkr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal a finanszírozási szerzõdést – a miniszter egyetértésével – azonnali hatállyal felmondja, ha a fenntartó
a pályázatban vagy az ahhoz csatolt, illetve a finanszírozási szerzõdés megkötéséhez benyújtott iratokban
szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentõs tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós
adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra, illetve a finanszírozási szerzõdés
nem került volna megkötésre.”

9. § (1) A Tkr. 16. § (8) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(A mûködési támogatás folyósítását a folyósító igazgatóság felfüggeszti, ha)
„e) a szolgáltató a szolgáltatást nem nyújtja, a szolgáltatás nyújtásának folytatásáig.”

(2) A Tkr. 16. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A felfüggesztés miatt nem folyósított mûködési támogatást – ha a szerzõdést a Hivatal idõközben nem mondta
fel, vagy a felfüggesztett mûködési támogatást a folyósító igazgatóság köztartozás fejében nem utalta át az
adóhatóságnak – a felfüggesztés okának megszûnését követõ harminc napon belül kell folyósítani.”

10. § A Tkr. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) A fenntartó évente, a tárgyévet követõ év február 28-ig, a finanszírozási szerzõdés évközi megszûnése esetén
a megszûnéstõl számított 30 napon belül elszámolást nyújt be a Hivatalhoz a tárgyévben igénybe vett mûködési
támogatásról. Az elszámolást a Hivatal elektronikus pályázatkezelõ rendszere útján kell elkészíteni, majd
a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell a Hivatalhoz benyújtani.
(2) Az elszámolást a Hivatal megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén – egy alkalommal, legfeljebb 8 napos
határidõvel – hiánypótlásra hívja fel.
(3) Az elszámolások elfogadásáról a Hivatal a beérkezést követõ 30 napon belül dönt. A döntésrõl 5 napon belül
értesíteni kell a fenntartót, valamint elektronikus levélben – az elszámoló adatlapok másolatának egyidejû
megküldésével – a folyósító és az ellenõrzõ igazgatóságot. A Hivatal az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás
vagy a feladatmutatók teljesítése nem állapítható meg.”

11. § (1) A Tkr. 19. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha krízisközpont esetén nem nyújtják a finanszírozási szerzõdésben meghatározott valamennyi szolgáltatást,
a tárgyévi mûködési támogatás idõarányos részét vissza kell fizetni.”

(2) A Tkr. 19. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A mûködési támogatás teljes összegét vissza kell fizetni, ha a fenntartó)
„b) a pályázatban vagy az ahhoz csatolt, illetve a finanszírozási szerzõdés megkötéséhez benyújtott iratokban
szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentõs tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós
adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra, illetve a finanszírozási szerzõdés
nem került volna megkötésre.”

12. § A Tkr. 20. § (1) bekezdés elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A fenntartó a visszafizetendõ mûködési támogatás összege után – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a folyósítás
idõpontjától a visszafizetés idõpontjáig – részletfizetési kedvezmény vagy részletekben történõ levonás
engedélyezése esetén az engedélyezés napjáig – terjedõ idõre kamatot fizet.”
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13. § A Tkr. a következõ 23. §-sal egészül ki:
„23. § Az utcai szociális munka és a krízisközpontok esetében az elsõ finanszírozási idõszak 2012. január 1-jétõl
2014. december 31-éig tart.”

14. § A Tkr.
a) 1. § (4) bekezdésében a „közösségi ellátások és a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás” szövegrész helyébe

a „közösségi ellátások, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, az utcai szociális munka és a krízisközpont” szöveg,
b) 3. §-át megelõzõ alcímben, 3. § (1) bekezdésében az „alacsonyküszöbû ellátás” szövegrész helyébe az

„alacsonyküszöbû ellátás és az utcai szociális munka” szöveg,
c) 3. § (3) bekezdésében, 4. § (5) bekezdés e) pontjában az „alacsonyküszöbû ellátás” szövegrész helyébe az

„alacsonyküszöbû ellátás és utcai szociális munka” szöveg,
d) 4. § (4) bekezdésében a „területekre” szövegrész helyébe a „területekre, illetve kapacitásbõvítésre” szöveg,
e) 5. § (1) bekezdésében a „fenntartója” szövegrész helyébe a „fenntartója, ideértve a nem közhasznú vagy

kiemelkedõen közhasznú társadalmi szervezetet, alapítványt és közalapítványt is,” szöveg,
f) 5. § (2) bekezdésében a „Pályázatot” szövegrész helyébe „Pályázatot – a 8. § (4) bekezdés és a 9. § (3) bekezdés

szerinti esetek kivételével –” szöveg,
g) 5. § (3) bekezdésében az „Egy fenntartó” szövegrész helyébe a „Krízisközpont kivételével egy fenntartó” szöveg,

az „A fenntartó” szövegrész helyébe a „Krízisközpont kivételével a fenntartó” szöveg,
h) 5. § (5) bekezdés b) pontjában a „– másolatát” szövegrész helyébe a „– másolatát a 8. § (4) bekezdés és

a 9. § (3) bekezdés szerinti esetek kivételével” szöveg,
i) 6. § (6) bekezdésében a „közszolgálati” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi” szöveg,
j) 6. § (7) bekezdésében a „bizottság legalább három tagjának” szövegrész helyébe a „bizottsági tagok

többségének” szöveg,
k) 8. § (1) bekezdésében a „területek ellátása” szövegrész helyébe a „területek ellátása, illetve a kapacitásbõvítés”

szöveg,
l) 9. § (1) bekezdésében a „területek ellátása” szövegrész helyébe a „területek ellátása, illetve kapacitásbõvítés”

szöveg,
m) 10. § (2) bekezdés m) pontjában a „pénzforgalmi szolgáltatók igazolása arról, hogy a fenntartótól befogadták

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendeletben” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi
szolgáltatók, illetve kincstári számlavezetés esetén a Magyar Államkincstár igazolása arról, hogy a fenntartótól
befogadták a jogszabályban” szöveg,

n) 10. § (6) bekezdés l) pontjában az „ideértve” szövegrész helyébe a „krízisközpont kivételével ideértve” szöveg,
o) 12. § (4) bekezdésében az „az FSZH-nál” szövegrész helyébe az „a Hivatalnál” szöveg,
p) 15. § (1) bekezdés h) pontjában a „folyósító igazgatóság” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,
q) 16. § (2) bekezdésében a „folyósítja” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban együtt: folyósító igazgatóság)

folyósítja” szöveg,
r) 16. § (3) bekezdésében a „haladéktalanul” szövegrész helyébe az „elektronikus levélben haladéktalanul” szöveg,
s) 16. § (5) bekezdés b) pontjában az „és az alacsonyküszöbû ellátás tárgyévi mûködési támogatását” szövegrész

helyébe a „ , valamint az alacsonyküszöbû ellátás, az utcai szociális munka és a krízisközpont tárgyévi mûködési
támogatását” szöveg,

t) 16. § (5) bekezdésében a „ , valamint a tárgyévi teljesítménytámogatás és az alacsonyküszöbû ellátás” szövegrész
helyébe az „és a tárgyévi teljesítménytámogatás elsõ részletét, valamint az alacsonyküszöbû ellátás, az utcai
szociális munka és a krízisközpont” szöveg,

u) 18. § (3) bekezdésében a „szolgáltató mûködésének” szövegrész helyébe a „krízisközpont kivételével a szolgáltató 
mûködésének” szöveg,

v) 19. § (3) bekezdésében az „alacsonyküszöbû ellátás” szövegrész helyébe az „alacsonyküszöbû ellátás, illetve utcai
szociális munka” szöveg,

w) 21. § (3) bekezdésében a „kötelezettnek a visszafizetési határidõ lejárta elõtt” szövegrész helyébe a „kötelezett”
szöveg

lép.
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15. § Hatályát veszti a Tkr.
a) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „ , meghatározott ellátási területre kiírt” szövegrész,
b) 10. § (2) bekezdés b), n) és q) pontja,
c) 11. § (2) bekezdésében az „ , ismételt kiadása” szövegrész,
d) 22. § (2)–(4) bekezdése.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

16. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) a következõ 169/A. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Eljárás a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok
elismerésérõl és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttmûködésrõl szóló 4/2009/EK
rendelet, a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i
hágai egyezmény, továbbá a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelõs miniszter által
közzétett viszonossági nyilatkozat alapján elõterjesztett kérelmek ügyében
169/A. § (1) A gyámhivatal közremûködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelezõ határozat
meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy
megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó
jogról, a határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttmûködésrõl szóló
4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i
hágai egyezmény, továbbá a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelõs miniszter által közzétett
viszonossági nyilatkozat alapján kijelölt Központi Hatóság (e § alkalmazásában a továbbiakban: központi hatóság)
megkeresésére.
(2) A gyámhivatal közremûködése a központi hatóság magyar nyelvû megkeresése és iratanyaga alapján – a határon
átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. törvény 20. § (3) és
(4) bekezdése szerinti módon – a kérelemmel érintett személy meghallgatásával és az errõl magyar nyelven felvett
jegyzõkönyv központi hatóságnak való megküldésével lezárul, kivéve, ha a kérelmezõ nyilatkozata alapján
a kérelemmel érintett személy ismételt meghallgatása szükséges. A felvett jegyzõkönyv alapján további eljárásra és
tájékoztatás adására a gyámhivatal nem jogosult.
(3) Ha a gyámhivatalnak – a központi hatóság által továbbított, származás megállapítására vonatkozó határozat
hozatalára irányuló kérelem alapján – nem sikerül teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot felvennie, errõl
haladéktalanul értesíti a központi hatóságot.
(4) Ha a központi hatóság arról tájékoztatja a gyámhivatalt, hogy a kérelmezõ fenntartja a származás megállapítására
vonatkozó határozat hozatalára irányuló kérelmét, a gyámhivatal a gyermek képviseletére eseti gondnokot rendel,
és intézkedik a származás megállapítása iránti per indításához szükséges hozzájárulás megadása iránt.
(5) A gyámhivatal a (4) bekezdés szerinti intézkedéseirõl haladéktalanul tájékoztatja a központi hatóságot.”

17. § A Gyer. a 170. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Eljárás a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt 
egyezmény alapján elõterjesztett kérelmek ügyében”

18. § A Gyer. 170. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a külföldön lakó vagy tartózkodó személy által Magyarországon lakó vagy tartózkodó személy ellen
tartásdíjigény érvényesítése iránti eljárás indul, és a külföldön lakó vagy tartózkodó személy olyan államnak a polgára,
illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye olyan államban van, amellyel a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában
New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt egyezmény kerül alkalmazásra, a kérelmet a miniszterhez, mint
kijelölt átvevõ hatósághoz (a továbbiakban: átvevõ hatóság) kell benyújtani.”

19. § A Gyer. a következõ 173. §-sal egészül ki:
„173. § (1) E rendeletnek az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 169/A. §-át és 170. §-át az R. hatálybalépését
követõen a központi hatóságtól érkezõ megkeresések intézése során kell alkalmazni.
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(2) Az R. hatálybalépését megelõzõen a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június
hó 20. napján kelt egyezmény alapján benyújtott tartásdíj-kérelmek ügyében az R. hatálybalépését megelõzõ napon
hatályos rendelkezések szerint kell eljárni.”

20. § Hatályát veszti a Gyer. 170. § (4) bekezdése.

3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet
módosítása

21. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gymr.) 4. §-a
a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A szakmai programot a módszertani intézmény – a kirendeléstõl számított harminc napon belül – valamennyi
szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén szakértõként véleményezi. A mûködést engedélyezõ szerv a határidõt
– a módszertani intézménynek a határidõ letelte elõtt benyújtott indokolt kérelmére – egy alkalommal, legfeljebb
tizenöt nappal meghosszabbíthatja.”

22. § A Gymr. 8. § (4) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(A mûködési engedély módosítására a mûködési engedély kiadására vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni
azzal, hogy)
„g) a szakmai program véleményezésére a módszertani intézményt akkor kell szakértõként kirendelni, ha a módosítás
új szolgáltató tevékenység engedélyeztetésére irányul.”

23. § A Gymr.
a) 2. § b) pontjában az „ellátást nyújtják” szövegrész helyébe az „ellátást nyújtják, a félutas ház kivételével” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében az „az intézményre” szövegrész helyébe az „a szolgáltatóra (intézményre)” szöveg
lép.

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról
és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

24. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében a „jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás” szövegrész helyébe a „jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka” szöveg lép.

5. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

25. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és
illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 9. § i) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A városi gyámhivatal a szülõi felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban)
„i) eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt egyezmény
alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, továbbá – a tartással
kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról,
valamint az e területen folytatott együttmûködésrõl szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások
egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az
igazságügyért felelõs miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyar Köztársaság vonatkozásában
kijelölt Központi Hatóság megkeresésére – közremûködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére
kötelezõ határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj
leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében,”
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26. § A Gyár. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) A szociális és gyámhivatal a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, illetve az Országos Gyermekvédelmi
Szakértõi Névjegyzékbe felvett szakértõk véleményének kikérésével kijelöli a Gyvt. 96. § (7) bekezdése szerinti
gyermekjóléti alapellátást, illetve gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények közül a szakmai módszertani
feladatokat ellátó intézményeket.
(2) A Kormány a Gyvt. 96. § (8a) bekezdése szerinti módszertani feladatokat ellátó szervként országos illetékességgel
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet jelöli ki.”

27. § A Gyár. a következõ 26. §-sal egészül ki:
„26. § (1) E rendeletnek az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 9. § i) pontját az R. hatálybalépését követõen
a központi hatóságtól érkezõ megkeresések intézése során kell alkalmazni.
(2) Az R. hatálybalépését megelõzõen a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június
hó 20. napján kelt egyezmény alapján benyújtott tartásdíj-kérelmek ügyében az R. hatálybalépését megelõzõ napon
hatályos rendelkezések szerint kell eljárni.”

6. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók
normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami
támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) a következõ 17. §-sal egészül ki:
„17. § Az utcai szociális munka után 2011. évre járó normatíva elszámolására, valamint a 2009–2011. évre járó
normatíva ellenõrzésére e rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

29. § (1) Hatályát veszti az Nr. 7. §-a.
(2) Hatályát veszti az Nr.

a) 2. § (6) bekezdése,
b) 10. § (2) bekezdés a) pontja,
c) mellékletének 2. pont 2.2. alpontjában az „utcai szociális munka,” szövegrész.

7. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

30. § A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontjában és 11. § (8) bekezdés d) pontjában a „közösségi ellátást vagy
jelzõrendszeres házi segítségnyújtást” szövegrész helyébe a „közösségi ellátást, jelzõrendszeres házi segítségnyújtást
vagy utcai szociális munkát” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény hatálybalépésével egyidejûleg lép hatályba.

(2) E rendelet 24. és 28. §-a, valamint 29. § (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelete
a szállás idõben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó
szerzõdésekrõl, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységrõl

A Kormány
a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 29–30. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. § (1) E rendelet meghatározza a szállás idõben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek
viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerzõdésekre, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási
tevékenység végzésére vonatkozó részletes szabályokat.

(2) E rendeletet a fogyasztó és a vállalkozás között létrejövõ szerzõdésekre (a továbbiakban: fogyasztói szerzõdés) kell
alkalmazni.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. csereszerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés, amely alapján a fogyasztó idõlegesen jogosult szállás- vagy egyéb
szolgáltatás igénybevételére úgy, hogy ellenszolgáltatás fejében belép egy csererendszerbe,
2. csererendszer: olyan, egy vagy több egymástól független vagy összekapcsolt szerzõdésen alapuló rendszer, amely
alapján a fogyasztó a szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdésbõl eredõ jogok gyakorlását
másoknak cserébe átengedi,
3. EGT-állam: az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam,
4. fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül esõ célok érdekében eljáró természetes
személy,
5. hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerzõdés: a felek által határozatlan vagy egy évet meghaladó mértékû 
határozott idõre kötött olyan fogyasztói szerzõdés, amely alapján a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében elsõdlegesen
azt a jogot szerzi meg, hogy kedvezményekhez vagy más elõnyhöz jusson valamely szállás tekintetében, utazási vagy
egyéb szolgáltatástól függetlenül vagy azzal összekapcsolva,
6. kiegészítõ szerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés, amely szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó
szerzõdéshez vagy hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerzõdéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatás
nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt,
7. magatartási kódex: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben
ekként meghatározott fogalom,
8. reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló törvényben ekként
meghatározott fogalom,
9. szállás: a kereskedelemrõl szóló törvényben meghatározott szálláshely, valamint az éjszakai ott-tartózkodást,
pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szolgáló ingó dolog,
10. szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdés: a felek által határozatlan vagy egy évet
meghaladó mértékû határozott idõre kötött olyan fogyasztói szerzõdés, amely alapján a fogyasztó ellenszolgáltatás
fejében megszerzi egy vagy több szállás egynél több meghatározott idõszakra vonatkozó használatának jogát,
11. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett részére lehetõvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának
megfelelõ ideig történõ tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történõ
megjelenítését,
12. vállalkozás: amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggõ célok érdekében jár el,
13. viszontértékesítési szerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés, amelynek keretében a vállalkozás ellenszolgáltatás
fejében szállás idõben megosztott használati jogának átruházására vagy hosszú távra szóló üdülési termékre
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vonatkozó szerzõdést közvetít, ideértve azt is, ha a vállalkozás a szerzõdésnek akár a fogyasztó, akár a saját nevében,
de a fogyasztó javára való megkötésére jogosult.

(2) A szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdés és a hosszú távra szóló üdülési termékre
vonatkozó szerzõdés idõtartamának kiszámítása során figyelembe kell venni a szerzõdésnek a hallgatólagos
megújítását vagy meghosszabbítását lehetõvé tevõ minden rendelkezését.

3. § Ha jogszabály az e rendelet hatálya alá tartozó tájékoztatás vagy jognyilatkozat megtételét, így különösen a szerzõdés
megkötését írásbeliséghez köti, akkor azt papíron vagy a címzett számára hozzáférhetõ tartós adathordozón kell
teljesíteni.

II. FEJEZET
A SZÁLLÁS IDÕBEN MEGOSZTOTT HASZNÁLATI JOGÁRA VONATKOZÓ SZERZÕDÉS, A HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ
ÜDÜLÉSI TERMÉKRE VONATKOZÓ SZERZÕDÉS, A VISZONTÉRTÉKESÍTÉSI SZERZÕDÉS ÉS A CSERESZERZÕDÉS
KÖZÖS SZABÁLYAI

3. A reklámra vonatkozó közös szabályok

4. § (1) A szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdésre, a hosszú távra szóló üdülési termékre
vonatkozó szerzõdésre, a viszontértékesítési szerzõdésre és a csereszerzõdésre (e fejezet vonatkozásában
a továbbiakban együtt: szerzõdés) vonatkozó reklám tartalmazza, hogy a fogyasztó jogosult az 5. § (1) bekezdés
szerinti tájékoztatóra, e tájékoztató elérhetõségének megjelölésével.

(2) Ha a szerzõdés értékesítése céljából szervezett rendezvényen kívánnak a fogyasztó részére szerzõdés megkötésére
vonatkozó ajánlatot tenni, az e rendezvényre szóló meghívónak tartalmaznia kell a rendezvény e célját és jellegét.

(3) A (2) bekezdés szerinti rendezvényen annak teljes ideje alatt az 5. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatónak bármikor
a fogyasztó rendelkezésére kell állnia.

4. A szerzõdéskötést megelõzõ tájékoztatás

5. § (1) A vállalkozás köteles a fogyasztó szerzõdési nyilatkozatának megtétele elõtt kellõ idõben, írásban az 1–4. mellékletben
szerzõdéstípusok szerint meghatározott tartalommal, díjmentes tájékoztatást nyújtani (a továbbiakban: írásbeli
tájékoztató).

(2) Az írásbeli tájékoztató a megkötött szerzõdés részét képezi.
(3) Ha a fogyasztó EGT-állam állampolgára, vagy lakóhelye EGT-államban van, az írásbeli tájékoztatót választása szerint az

állampolgársága vagy a lakóhelye szerinti állam hivatalos nyelvén kell rendelkezésére bocsátani, amennyiben
az a nyelv az Európai Unió hivatalos nyelve is egyben. Ha az említett államokban több ilyen hivatalos nyelv is létezik,
a választás joga a fogyasztót ezek tekintetében is megilleti.

6. § (1) Ha a szerzõdés valamely kikötése – a 7. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az írásbeli tájékoztató tartalmától
eltér, a szerzõdés megkötését megelõzõen a vállalkozás köteles a fogyasztót külön írásban tájékoztatni errõl és az
eltérés mibenlétérõl.

(2) A szerzõdés megkötését megelõzõen a vállalkozás köteles a fogyasztó figyelmét külön felhívni:
a) a fogyasztót megilletõ elállási jogra és az annak gyakorlására nyitva álló határidõre, továbbá
b) arra, hogy az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidõ alatt a vállalkozás a fogyasztótól nem követelhet és nem

fogadhat el a 13. §-ban meghatározott részteljesítést.

5. A szerzõdés megkötése

7. § (1) A szerzõdés – az írásbeli tájékoztatóban foglaltakon túlmenõen – tartalmazza
a) a fogyasztó nevét és lakóhelyét,
b) a vállalkozás megnevezését és székhelyét a cégnyilvántartással vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásával

egyezõ módon,
c) az elállási jog gyakorlására vonatkozóan az 5. melléklet szerinti formanyomtatványt, kitöltve azon a vállalkozás

nevét és székhelyét, valamint a szerzõdéskötés idõpontját,
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d) a szerzõdéskötés helyét és idejét, és
e) a felek aláírásán kívül a fogyasztó külön aláírását a 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti szerzõdési feltételek

tekintetében.
(2) Az 5. § (1) bekezdésében megjelölt írásbeli tájékoztatótól a szerzõdésben – kifejezetten utalva az eltérés tényére

és a módosítás tartalmára – akkor lehet eltérni, ha
a) a felek ebben kifejezetten megállapodtak, vagy
b) a módosítást a vállalkozás ellenõrzési körén kívül esõ olyan körülmény indokolja, amellyel a vállalkozásnak az

írásbeli tájékoztató fogyasztó részére történõ átadása pillanatában nem kellett számolnia, és nem volt elvárható,
hogy annak következményeit elkerülje vagy elhárítsa.

8. § (1) Ha a fogyasztó EGT-állam állampolgára, vagy lakóhelye EGT-államban van, a szerzõdést választása szerint az
állampolgársága vagy a lakóhelye szerinti állam hivatalos nyelvén kell megszövegezni, amennyiben az a nyelv az
Európai Unió hivatalos nyelve is egyben.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti nyelv nem a magyar, a szerzõdés magyar nyelvû hitelesített fordítását a fogyasztó
rendelkezésére kell bocsátani.

(3) Ha a szerzõdés meghatározott ingatlan idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányul, a fogyasztó
kérésére a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani a szerzõdés hitelesített fordítását az ingatlan fekvése szerinti
EGT-állam hivatalos nyelvén, amennyiben az a nyelv az Európai Unió hivatalos nyelve is egyben.

6. Elállási jog

9. § (1) A fogyasztó írásban indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl, ideértve az elõszerzõdést is,
a) annak megkötése napjától, vagy
b) ha az az a) pontban meghatározottnál késõbbi idõpontban történik, annak kézhezvétele napjától
számított tizennégy napon belül.

(2) Ha a szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdéssel együtt, azzal egy idõben tesznek
a fogyasztónak csereszerzõdés megkötésre vonatkozó ajánlatot, mindkét szerzõdésre a szállás idõben megosztott
használati jogára vonatkozó szerzõdésre kiszámított elállási határidõ az irányadó.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elállást határidõben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidõ
lejárta elõtt elküldi a vállalkozásnak.

(4) A fogyasztó a nyilatkozatát az 5. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával is megteheti.
(5) Ha a fogyasztó él az (1) bekezdés szerinti elállás jogával, a vállalkozás a fogyasztótól nem követelheti költségeinek, és

az esetleg teljesített szolgáltatások ellenértékének megtérítését.

10. § (1) Ha a vállalkozás nem bocsátotta a fogyasztó rendelkezésére az 5. melléklet szerinti formanyomtatványt a 7. §
(1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelõen, a fogyasztó a 9. § (1) bekezdésében meghatározott naptól
számított egy év és tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl.

(2) Ha a vállalkozás a 9. § (1) bekezdésében meghatározott naptól számított egy éven belül a fogyasztó rendelkezésére
bocsátja az 5. melléklet szerinti formanyomtatványt a 7. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelõen,
a fogyasztó e naptól számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl.

11. § (1) Ha a vállalkozás a szerzõdéskötést megelõzõ tájékoztatási kötelezettségét (5–6. §) nem teljesítette, a fogyasztó
a 9. § (1) bekezdésében meghatározott naptól számított három hónap és tizennégy napon belül indokolás nélkül
elállhat a szerzõdéstõl.

(2) Ha a vállalkozás a szerzõdéskötést megelõzõ tájékoztatási kötelezettségét (5–6. §) a 9. § (1) bekezdésében
meghatározott naptól számított három hónapon belül teljesíti, a fogyasztó e naptól számított tizennégy napon belül
indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl.

12. § (1) Ha a fogyasztó által a használati jog megszerzéséért fizetendõ ellenértéket részben vagy egészben a fogyasztónak
nyújtott hitelrõl szóló törvény szerinti kapcsolt hitelszerzõdés fedezi, a fogyasztó elállási jogának gyakorlása a kapcsolt
hitelszerzõdést is felbontja. A fogyasztó a vállalkozásnak a kapcsolt hitelszerzõdés felbontásából eredõ kárát nem
köteles megtéríteni, és tõle kamat vagy egyéb költség sem követelhetõ.
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(2) A vállalkozás köteles a hitelezõt – ha az a vállalkozás személyétõl különbözik – a fogyasztó elállásáról haladéktalanul
értesíteni.

7. Elõlegfizetés tilalma

13. § (1) A vállalkozás a fogyasztó számára a 9–11. § alapján elállásra nyitva álló határidõ lejárta elõtt a fogyasztótól fizetést
semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet
a fogyasztó bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy részére teljesít.

(3) A vállalkozás köteles az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezés ellenére átvett összeget harminc napon belül
a fogyasztónak visszatéríteni és az után a teljesítés idõpontjától a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti
késedelmi kamatot fizetni.

14. § (1) Ha a nemzetközi magánjog szabályai szerint a külföldi elemet tartalmazó szerzõdésre valamely EGT-állam joga
alkalmazandó, a fogyasztó érvényesen nem mondhat le a 2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabályi rendelkezésekben biztosított jogáról.

(2) Ha a nemzetközi magánjog szabályai szerint a külföldi elemet tartalmazó szerzõdésre harmadik állam joga
alkalmazandó, a fogyasztó nem fosztható meg a 2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek
átültetése céljából elfogadott jogszabályi rendelkezések által – az eljáró bíróság szerinti EGT-államban átültetett
formában – biztosított védelemtõl, ha
a) a jogvitával érintett ingatlan valamely EGT-állam területén fekszik, vagy
b) bár a jogvita tárgyát képezõ szerzõdés közvetlenül nem kapcsolódik ingatlanhoz, de a jogvita tárgyát képezõ

szerzõdés a jogvitával érintett vállalkozás olyan önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körébe tartozik,
ba) amelyet a jogvitával érintett vállalkozás valamely EGT-állam területén folytat, vagy
bb) amely valamely EGT-állam területére irányul.

III. FEJEZET
A SZÁLLÁS IDÕBEN MEGOSZTOTT HASZNÁLATI JOGÁRA VONATKOZÓ SZERZÕDÉS ÉS A HOSSZÚ TÁVRA
SZÓLÓ ÜDÜLÉSI TERMÉKRE VONATKOZÓ SZERZÕDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI

15. § A szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdés és a hosszú távra szóló üdülési termékre
vonatkozó szerzõdés nem forgalmazható befektetésként.

16. § (1) Ha a szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdéshez vagy a hosszú távra szóló üdülési termékre
vonatkozó szerzõdéshez csereszerzõdés vagy más kiegészítõ szerzõdés kapcsolódik, a fogyasztó 9–11. § szerinti
elállási jogának gyakorlása a csereszerzõdést vagy kiegészítõ szerzõdést is felbontja.

(2) A fogyasztó a vállalkozásnak a csereszerzõdés vagy a kiegészítõ szerzõdés felbontásából eredõ kárát nem köteles
megtéríteni, és tõle kamat vagy egyéb költség sem követelhetõ.

(3) A vállalkozás köteles a csereszerzõdésben vagy a kiegészítõ szerzõdésben részt vevõ harmadik személy szerzõdõ felet
a fogyasztó elállásáról haladéktalanul értesíteni.

IV. FEJEZET
AZ EGYES SZERZÕDÉSI TÍPUSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

8. A szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdés

17. § A szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdés alapján a vállalkozás köteles a használati jogot
a fogyasztóra átruházni, a fogyasztó pedig köteles a használati jog megszerzéséért az ellenértéket megfizetni.

18. § (1) A vállalkozás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az írásbeli tájékoztató részeként az 1. mellékletben szereplõ
nyomtatványon tájékoztatja a fogyasztót az 1. melléklet 1–7. pontjában foglaltakról.
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(2) Az írásbeli tájékoztató részeként a vállalkozás köteles a fogyasztót az 1. melléklet 8. pontjában foglaltakról
a) az 1. mellékletben szereplõ nyomtatványon vagy
b) külön dokumentumban, e dokumentum elérhetõségének megjelölésével
tájékoztatni.

(3) Ha a vállalkozás a (2) bekezdésben megjelölt tartalmú tájékoztatási kötelezettségét külön dokumentumban teljesíti,
az 5. § és a 6. § rendelkezéseit a külön dokumentum e részeire alkalmazni kell.

9. A hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerzõdés

19. § A hosszú távra szóló üdülési termékre (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában: termék) vonatkozó szerzõdés
alapján a vállalkozás köteles a fogyasztó részére biztosított kedvezmény vagy más elõny igénybevételét lehetõvé
tenni, a fogyasztó pedig köteles ennek ellenértéket megfizetni.

20. § (1) A vállalkozás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az írásbeli tájékoztató részeként a 2. mellékletben szereplõ
nyomtatványon tájékoztatja a fogyasztót a 2. melléklet 1–6. pontjában foglaltakról.

(2) Az írásbeli tájékoztató részeként a vállalkozás köteles a fogyasztót a 2. melléklet 7. pontjában foglaltakról
a) a 2. mellékletben szereplõ nyomtatványon vagy
b) külön dokumentumban, e dokumentum elérhetõségének megjelölésével
tájékoztatni.

21. § (1) A szerzõdés tartalmazza, hogy a fogyasztó az ellenértéket – ideértve a tagsági díjat is – részletfizetési rendszer
keretében egyenlõ mértékû éves részletekben, a vállalkozásnak az adott éves részletre vonatkozó írásbeli fizetési
felszólítását követõen teljesíti.

(2) Az esedékességi idõt úgy kell meghatározni, hogy az (1) bekezdésben megjelölt írásbeli felszólítás kézhezvétele és
az esedékesség ideje között legalább tizennégy nap legyen.

(3) A szerzõdésnek az ellenérték teljesítésére vonatkozó rendelkezései nem térhetnek el az (1) bekezdésben szabályozott
rendelkezésektõl.

22. § A második részlettõl kezdõdõen a fogyasztó a 21. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési felszólítás
kézhezvételétõl számított tizennégy napon belül írásban indokolás nélkül felmondhatja a szerzõdést.

10. Viszontértékesítési szerzõdés

23. § Viszontértékesítési szerzõdés alapján a vállalkozás a fogyasztónak harmadik személyekkel kötendõ hosszú távra szóló
üdülési termékre vonatkozó szerzõdést vagy szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdést
közvetít a fogyasztó által fizetendõ ellenérték fejében.

24. § (1) A vállalkozás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az írásbeli tájékoztató részeként a 3. mellékletben szereplõ
nyomtatványon tájékoztatja a fogyasztót a 3. melléklet 1–5. pontjában foglaltakról.

(2) Az írásbeli tájékoztató részeként a vállalkozás köteles a fogyasztót a 3. melléklet 6. pontjában foglaltakról
a) a 3. mellékletben szereplõ nyomtatványon vagy
b) külön dokumentumban, e dokumentum elérhetõségének megjelölésével
tájékoztatni.

25. § (1) A fogyasztóval viszontértékesítési szerzõdést kötõ vállalkozás a viszontértékesítési szerzõdés tárgyát képezõ
szerzõdés megkötéséig vagy a viszontértékesítési szerzõdés egyéb okból történõ megszûnéséig a fogyasztótól
fizetést semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet
a fogyasztó bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy részére teljesít.
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11. Csereszerzõdés

26. § Csereszerzõdés alapján a vállalkozás köteles a fogyasztónak a csererendszerben való részvételéhez szükséges
feltételeket biztosítani, a fogyasztó pedig köteles ennek ellenértékeként éves tagsági díjat fizetni.

27. § (1) A vállalkozás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az írásbeli tájékoztató részeként a 4. mellékletben szereplõ
nyomtatványon tájékoztatja a fogyasztót a 4. melléklet 1–6. pontjában foglaltakról.

(2) Az írásbeli tájékoztató részeként a vállalkozás köteles a fogyasztót a 4. melléklet 7. pontjában foglaltakról
a) a 4. mellékletben szereplõ nyomtatványon vagy
b) külön dokumentumban, e dokumentum elérhetõségének megjelölésével
tájékoztatni.

12. Eljárás a tájékoztatási követelmények megsértése esetén

28. § A 4. §, az 5. §, a 6. §, a 18. §, a 20. §, a 24. § és a 27. § rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el az ott meghatározott 
szabályok szerint.

V. FEJEZET
A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

29. § (1) A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységre vonatkozó bejelentés – a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl – tartalmazza
a) a vállalkozás cégjegyzékszámát, illetve egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
b) a vállalkozás telefon- és faxszámát, valamint – ha a vállalkozás a tevékenységét az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatásokról szóló törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében végzi – e-mail címét,
c) a vállalkozás vezetõ tisztségviselõjének, vezetõ állású munkavállalójának nevét, tisztségét, megbízatása lejártát,
d) az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységhez kapcsolódó írásbeli tájékoztatót magyar nyelven, valamint

a szerzõdésmintát magyar nyelven,
e) ha az ingatlan fekvése szerinti államban az ingatlan használatba vétele, illetve építése engedélyhez kötött,

a jogerõs használatbavételi engedély vagy – ha az ingatlan építés alatt áll vagy építése még nem kezdõdött meg –
a jogerõs építési engedély másolatát és az építõipari kivitelezési tevékenység elõrelátható befejezésének
idõpontját,

f) az ingatlan címét, és ha van, helyrajzi számát, továbbá
g) ingatlannak nem minõsülõ szállás esetében annak azonosítására szolgáló adatát.

(2) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által a tartós szálláshasználati szolgáltatást
nyújtókról vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: nyilvántartás) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza az (1) bekezdés
a)–c) és e)–g) pontjában meghatározott adatokat.

30. § (1) A Hivatal hivatalból megtiltja a tevékenység folytatását annak a vállalkozásnak, és egyidejûleg törli a nyilvántartásból
azt a vállalkozást, amely
a) a tevékenység megkezdésére, illetve folytatására elõírt valamely feltétellel nem rendelkezik, vagy
b) amely ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el.

(2) A Hivatal törli a nyilvántartásból azt a vállalkozást, amely bejelenti a tevékenység megszûnését.

VI. Fejezet
Záró rendelkezések

31. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ második hónap elsõ napján lép hatályba.
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32. § (1) E rendeletet a hatálybalépését követõen kötött szerzõdésekre kell alkalmazni.
(2) A 29. § (1) bekezdésétõl eltérõen az ingatlanok idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló

szerzõdésekrõl szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján nyilvántartásba vett vállalkozásnak a 29. § (1) bekezdés
d) pontjában foglalt dokumentumokat az e rendelet hatálybalépésétõl számított három hónapon belül kell
a Hivatalnak benyújtania.

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ, még el nem bírált ügyekben a Hivatal felhívja a bejelentõt az
e rendeletnek megfelelõ bejelentés szükségességére.

33. § E rendelet
a) V. Fejezete a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv 9–11. cikkének,
b) az V. Fejezet kivételével a szálláshelyek idõben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési

termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerzõdések egyes szempontjai tekintetében
a fogyasztók védelmérõl szóló, 2009. január 14-i 2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
rendelkezéseinek

való megfelelést szolgálja.

34. § Hatályát veszti az ingatlanok idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerzõdésekrõl szóló
20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Tájékoztatási formanyomtatvány a szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó
szerzõdésekhez

1. A vállalkozás(ok)ra vonatkozó információk
1.1. A vállalkozás neve1

1.2. Székhelye
1.3. Jogi formája

2. A szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdés tárgya
2.1. A szerzõdés tárgyát képezõ szállás rövid leírása

2.1.1. A szállás címe, helyrajzi száma
2.1.2. Fõbb fizikai jellemzõi
2.1.3. Tulajdonos(ok)

2.2. A szerzõdés tárgyát képezõ jog
2.2.1. Jogi tartalma
2.2.2. Gyakorlásának pontos idõtartama és szükség esetén érvényességi ideje
2.2.3. Az az idõpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerzõdésbõl eredõ jog gyakorlását
2.2.4. Ha a szerzõdés építés alatt álló meghatározott ingatlanra vonatkozik, a szállás és

a szolgáltatások/létesítmények elkészültének/igénybevehetõsége kezdetének idõpontja
3. Az ellenérték

3.1. A jogok megszerzéséért fizetendõ ellenérték
3.2. A szerzõdésben foglalt további kötelezõ költségek típusa, leírása és összege
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4. A szerzõdéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások
4.1. Alapszolgáltatások

4.1.1. A szolgáltatás leírása
4.1.2. A fogyasztót terhelõ költségek az egyes szolgáltatásokra lebontva

4.2. Alapszolgáltatáson kívüli szolgáltatásként igénybe vehetõ létesítmények
4.2.1. Létesítmények összefoglaló leírása
4.2.2. A létesítmények külön térítés ellenében vehetõk igénybe. Igen/nem
4.2.3. A 4.2.2. pont alapján fizetendõ térítési díjak részletezve

5. Csererendszer
5.1. Igénybe vehetõ-e? Igen/nem
5.2. A csererendszer megnevezése
5.3. A tagság/csere költsége

6. Magatartási kódex
6.1. A vállalkozás magatartási kódex tagja. Igen/nem
6.2. A magatartási kódex(ek) megnevezése

7. Általános tájékoztatás az elállási jogról és a jog- és fórumválasztásról
7.1. Elállási jog

7.1.1. A fogyasztó írásban indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl – ideértve az elõszerzõdést
is – annak
a) megkötése napjától, vagy
b) ha az késõbbi idõpontban történik, annak kézhezvétele napjától
számított tizennégy napon belül (a továbbiakban: elállási jog).

7.1.2. A vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidõ lejárta elõtt
a fogyasztótól fizetést semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el. A
tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó
bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy részére teljesít.

7.2. A fogyasztó nem kötelezhetõ a szerzõdésben meghatározottakon túl költségek viselésére.
7.3. A nemzetközi magánjog szerint a szerzõdésre a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási

helye szerinti EGT-állam jogától eltérõ jog is alkalmazható, és az esetleges viták esetén a fogyasztó 
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti EGT-állam bíróságaitól eltérõ bíróságokhoz is
lehet fordulni.

A fogyasztó aláírása a 7. pontban foglaltak vonatkozásában:
......................................................................................................................................................................................................................................

8. Részletes tájékoztatás (Ha ebben a tájékoztatóban nincs megadva, a tájékoztatás elérhetõsége)
8.1. A szerzõdés tárgyát képezõ jogokról

8.1.1. a szerzõdés tárgyát képezõ jog gyakorlásának feltételei azon EGT-állam(ok) területén,
ahol az érintett ingatlan, illetve ingatlanok található(k), továbbá tájékoztatás arról, hogy
az említett feltételek teljesültek-e, illetve ha nem, milyen feltételeket kell még teljesíteni,

8.1.2. ha a szerzõdés több szálláslehetõség közül választható szállás birtokbavételének jogát
biztosítja, tájékoztatás a fogyasztó bármely szálláslehetõség bármikor történõ
használatára vonatkozó lehetõségének korlátairól.

8.2. A szerzõdés tárgyát képezõ ingatlanról
8.2.1. ha a szerzõdés egy meghatározott ingatlanra vonatkozik, az ingatlan és helyszíne pontos 

és részletes leírása; ha a szerzõdés ingatlanok egy csoportjára („multi-resorts”)
vonatkozik, az ingatlanok és helyszínük megfelelõ leírása; ha a szerzõdés ingatlannak
nem minõsülõ szállásra vonatkozik, a szállás és a létesítmények megfelelõ leírása,

8.2.2. a fogyasztó által jelenleg vagy a késõbbiekben igénybe vehetõ szolgáltatások (villamos
energia, víz, karbantartás, hulladékszállítás) és az igénybevétel feltételei,

8.2.3. adott esetben a fogyasztó által jelenleg vagy a késõbbiekben igénybe vehetõ közös
létesítmények, például úszómedence, szauna stb. és az igénybevétel feltételei.
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8.3. Az építés alatt álló szállásra vonatkozó további követelményekrõl (szükség esetén)
8.3.1. a szállás és a szállást teljes mértékben mûködõképessé tévõ szolgáltatások (gáz, villamos

energia, víz és telefoncsatlakozás), valamint a fogyasztó által igénybe vehetõ
létesítmények kiviteli állapota,

8.3.2. a szállás és a szállást teljes mértékben mûködõképessé tévõ szolgáltatások (gáz, villamos
energia, víz és telefoncsatlakozás) elkészülésének határideje, valamint a fogyasztó által
igénybe vehetõ létesítmények elkészülésének ésszerûen megbecsült határideje,

8.3.3. az építési engedély száma, az azt kibocsátó, hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ
hatóság, illetve hatóságok neve(i) és teljes címe(i),

8.3.4. a szállás elkészülésére vonatkozó biztosíték vagy a szállás elkészülésének elmaradása
esetén a befizetett összegek visszatérítésére vonatkozó biztosíték, továbbá adott
esetben az ilyen biztosítékok alkalmazásának feltételei.

8.4. A költségekrõl
8.4.1. a szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdéshez kapcsolódó

valamennyi költség pontos és megfelelõ leírása; a költségek fogyasztóra való áthárítása,
felosztása módjának, valamint annak pontos és megfelelõ leírása, hogy a költségek
milyen módon és mikor emelhetõk; az ingatlan birtokbavételéhez kapcsolódó díjak,
a jogszabályban kötelezõen elõírt díjak (például adók és illetékek) és az adminisztratív
költségek (például ügyvezetés, karbantartás és javítások) kiszámításának módja,

8.4.2. adott esetben tájékoztatás arról, terheli-e a szállást díj, az ingatlan nyilvántartásba
bejegyzett jelzálogjog, önálló zálogjog vagy bármely más dologi jog.

8.5. A szerzõdés fogyasztó általi felbontásáról
a szerzõdés felbontására vonatkozó tájékoztatás megjelölve a szerzõdés felbontásának
feltételeit, jogkövetkezményeit, a kiegészítõ szerzõdés felbontásának módját és
jogkövetkezményeit.

8.6. Kiegészítõ tájékoztatás
8.6.1. az ingatlan karbantartásának, javításának, továbbá igazgatásának és ügyvezetésének

szabályaira vonatkozó tájékoztatás, beleértve a fogyasztóknak az e kérdésekre
vonatkozó döntések befolyásolására, illetve az ezekben való részvételére vonatkozó
lehetõsége módját,

8.6.2. a szerzõdéses jogok viszontértékesítésével kapcsolatos rendszerben való részvétel
lehetõségére vonatkozó tájékoztatás, tájékoztatás a vonatkozó rendszerrõl, valamint az
e rendszer keretében történõ viszontértékesítéshez kapcsolódó költségek megadása,

8.6.3. a szerzõdéssel összefüggõ – például az ügyvezetési döntésekre, a költségek emelésére,
valamint a kérdések és panaszok kezelésére vonatkozó –, a kereskedõvel való
kapcsolattartás céljából rendelkezésre álló nyelv(ek) meghatározása,

8.6.4. a peren kívüli vitarendezés lehetõségére vonatkozó információk.
A fogyasztó aláírása, amellyel elismeri, hogy a tájékoztató egy példányát átvette:
......................................................................................................................................................................................................................................
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2. melléklet a 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Tájékoztatási formanyomtatvány a hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerzõdésekhez

1. A vállalkozás(ok)ra vonatkozó információk
1.1. A vállalkozás neve2

1.2. Székhelye
1.3. Jogi formája

2. A hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerzõdés tárgya
2.1. A szerzõdés tárgyát képezõ jog

2.1.1. Jogi tartalma
2.1.2. Gyakorlásának pontos idõtartama és szükség esetén érvényességi ideje
2.1.3. Az az idõpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerzõdésbõl eredõ jog gyakorlását

3. Az ellenérték
3.1. A jogok megszerzéséért fizetendõ ellenérték
3.2. Részletfizetés esetén az ütemezés, feltüntetve az éves részleteket és azok esedékességének

idõpontját
3.3. Arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a szerzõdés idõtartamának elsõ évét követõen a további

részletek módosíthatók
3.4. A szerzõdésben foglalt további kötelezõ költségek típusa, leírása és összege

4. A szerzõdéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások
4.1. Alapszolgáltatások

4.1.1. A szolgáltatás leírása
4.1.2. A fogyasztót terhelõ költségek az egyes szolgáltatásokra lebontva

4.2. 4.2.1. Az arra való utalás, hogy részét képezik-e a költségeknek
4.2.2. Ha nem, az annak igénybevételével felmerülõ többletköltségek részletezése

5. Magatartási kódex
5.1. A vállalkozás magatartási kódex tagja. Igen/nem
5.2. A magatartási kódex(ek) megnevezése

6. Általános tájékoztatás az elállási jogról és a jog- és fórumválasztásról
6.1. Elállási jog

6.1.1. A fogyasztó írásban indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl – ideértve az elõszerzõdést
is – annak
a) megkötése napjától, vagy
b) ha az késõbbi idõpontban történik, annak kézhezvétele napjától
számított tizennégy napon belül (a továbbiakban: elállási jog).

6.1.2. A vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidõ lejárta elõtt
a fogyasztótól fizetést semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el. A
tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó
bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy részére teljesít.

6.1.3. A fogyasztót az éves részlet megfizetésére vonatkozó fizetési felszólítás kézhezvételétõl
számított tizennégy naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl.

6.2. A fogyasztó nem kötelezhetõ a szerzõdésben meghatározottakon túl költségek viselésére.
6.3. A nemzetközi magánjog szerint a szerzõdésre a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási

helye szerinti EGT-állam jogától eltérõ jog is alkalmazható, és az esetleges viták esetén a fogyasztó 
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti EGT-állam bíróságaitól eltérõ bíróságokhoz is
lehet fordulni.

A fogyasztó aláírása a 6. pontban foglaltak vonatkozásában:
......................................................................................................................................................................................................................................
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7. Részletes tájékoztatás (Ha ebben a tájékoztatóban nincs megadva, a tájékoztatás elérhetõsége)
7.1. A szerzõdés tárgyát képezõ jogokról

a hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerzõdés alapján a jövõben igénybe vehetõ
kedvezmények úgy, hogy példaként bemutatásra kerüljenek a megelõzõ év ugyanazon
szezonjának ajánlatai, és részletesen azon korlátozások, amelyek a megjelölt jogok gyakorlását
befolyásolhatják.

7.2. A szerzõdés fogyasztó általi felbontásáról
a szerzõdés felbontására vonatkozó tájékoztatás, megjelölve a szerzõdés felbontásának feltételeit, 
jogkövetkezményeit, a kiegészítõ szerzõdés és hitel megállapodás felbontásának módját és
jogkövetkezményeit

7.3. Kiegészítõ tájékoztatás
7.3.1. a szerzõdéssel összefüggõ – például a kérdések és panaszok kezelésére vonatkozó –,

a kereskedõvel való kapcsolattartás céljából rendelkezésre álló nyelv(ek) meghatározása,
7.3.2. a peren kívüli vitarendezés lehetõségére vonatkozó információk.

A fogyasztó aláírása, amellyel elismeri, hogy a tájékoztató egy példányát átvette:
......................................................................................................................................................................................................................................

3. melléklet a 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Tájékoztatási formanyomtatvány a viszontértékesítési szerzõdésekhez

1. A vállalkozás(ok)ra vonatkozó információk
1.1. A vállalkozás neve3

1.2. Székhelye
1.3. Jogi formája

2. A viszontértékesítési szerzõdés tárgya
2.1. A szerzõdés tárgyát képezõ szolgáltatás rövid leírása
2.2. A szerzõdés tárgyát képezõ jog idõtartama

3. Ellenérték
3.1. A szolgáltatás igénybevételéért fizetendõ ellenérték
3.2. A szerzõdésben foglalt további kötelezõ költségek típusa, leírása és összege

4. Magatartási kódex
4.1. A vállalkozás magatartási kódex tagja. Igen/nem
4.2. A magatartási kódex(ek) megnevezése

5. Általános tájékoztatás az elállási jogról és a jog- és fórumválasztásról
5.1. Elállási jog

5.1.1. A fogyasztó írásban indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl – ideértve az elõszerzõdést
is – annak
a) megkötése napjától, vagy
b) ha az késõbbi idõpontban történik, annak kézhezvétele napjától
számított tizennégy napon belül (a továbbiakban: elállási jog).

5.1.2. A vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidõ lejárta elõtt
a fogyasztótól fizetést semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el.
A tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó
bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy részére teljesít.

5.2. A fogyasztó nem kötelezhetõ a szerzõdésben meghatározottakon túl költségek viselésére.
5.3. A nemzetközi magánjog szerint a szerzõdésre a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási

helye szerinti EGT-állam jogától eltérõ jog is alkalmazható, és az esetleges viták esetén a fogyasztó 
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti EGT-állam bíróságaitól eltérõ bíróságokhoz is
lehet fordulni.
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A fogyasztó aláírása az 5. pontban foglaltak vonatkozásában:
......................................................................................................................................................................................................................................

6. Részletes tájékoztatás (Ha ebben tájékoztatóban nincs megadva, úgy annak elérhetõségi helye)
6.1. Kiegészítõ tájékoztatás

6.1.1. a szerzõdéssel összefüggõ – például a kérdések és panaszok kezelésére vonatkozó –,
a kereskedõvel való kapcsolattartás céljából rendelkezésre álló nyelv(ek) meghatározása,

6.1.2. a szerzõdés fogyasztó általi felbontására vonatkozó tájékoztatás, megjelölve a szerzõdés
felbontásának feltételeit, jogkövetkezményeit, a kiegészítõ szerzõdés és
hitelmegállapodás felbontásának módját és jogkövetkezményeit,

6.1.3. a peren kívüli vitarendezés lehetõségére vonatkozó információk.
A fogyasztó aláírása, amellyel elismeri, hogy a tájékoztató egy példányát átvette:
......................................................................................................................................................................................................................................

4. melléklet a 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Tájékoztatási formanyomtatvány a csereszerzõdésekhez

1. A vállalkozás(ok)ra vonatkozó információk
1.1. A vállalkozás neve4

1.2. Székhelye
1.3. Jogi formája

2. A csereszerzõdés tárgya
A termék rövid leírása

2.1. A szerzõdés tárgyát képezõ jog
2.1.1. Jogi tartalma
2.1.2. Gyakorlásának pontos idõtartama és szükség esetén érvényességi ideje
2.1.3. Az az idõpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerzõdésbõl eredõ jog gyakorlását

3. Az ellenérték
3.1. A tagság díjaként fizetendõ ellenérték
3.2. A szerzõdésben foglalt további kötelezõ költségek típusa, leírása és összege

4. A szerzõdéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások
4.1. Alapszolgáltatások

4.1.1. A szolgáltatás leírása
4.1.2. A fogyasztót terhelõ költségek az egyes szolgáltatásokra lebontva

4.2. 4.2.1. Az arra való utalás, hogy részét képezik-e a költségeknek
4.2.2. Ha nem, az annak igénybevételével felmerülõ többletköltségek részletezése

5. Magatartási kódex
5.1. A vállalkozás magatartási kódex tagja. Igen/nem
5.2. A magatartási kódex(ek) megnevezése
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6. Általános tájékoztatás az elállási jogról és a jog- és fórumválasztásról
6.1. Elállási jog

6.1.1. A fogyasztó írásban indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl – ideértve az elõszerzõdést
is – annak
a) megkötésének napjától, vagy
b) – ha az késõbbi – annak kézhezvételének napjától
számított tizennégy napon belül (a továbbiakban: elállási jog).
Ha a csereszerzõdésre a szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó
szerzõdéssel együtt és azzal egy idõben tesznek ajánlatot, mindkét szerzõdésre ugyanaz
az elállási határidõ vonatkozik.

6.1.2. A vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidõ lejárta elõtt
a fogyasztótól fizetést semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el.
A tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó
bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy részére teljesít.

6.2. A fogyasztó nem kötelezhetõ a szerzõdésben meghatározottakon túl költségek viselésére.
6.3. A nemzetközi magánjog szerint a szerzõdésre a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási

helye szerinti EGT-állam jogától eltérõ jog is alkalmazható, és az esetleges viták esetén a fogyasztó 
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti EGT-állam bíróságaitól eltérõ bíróságokhoz is
lehet fordulni.

A fogyasztó aláírása a 6. pontban foglaltak vonatkozásában:
......................................................................................................................................................................................................................................

7. Részletes tájékoztatás (Ha ebben a tájékoztatóban nincs megadva, a tájékoztatás elérhetõsége)
7.1. A csererendszer mûködése, a csere lehetõsége és módozatai, tájékoztatás arról, hogy a fogyasztót 

megilletõ idõben megosztott használati jog milyen értéket képvisel a csererendszerben a konkrét
cserelehetõségeket bemutató példatár ismertetésével

7.2. A rendelkezésre álló üdülõhelyek és a csererendszerben részt vevõ tagok száma, ideértve
a fogyasztó által választott egyes szállások igénybevehetõségére vonatkozó – például
a csúcsidõszakokban a megnövekedett keresletbõl adódó – bármely korlátot, az igénybevételt
jóval megelõzõ foglalás esetleges szükségességét, valamint a fogyasztó által a csererendszerbe
bevitt idõben megosztott használati jogból eredõ választási lehetõségek bármilyen
korlátozásának feltüntetését

7.3. Az ingatlanok és azok helyszínének leírása; ha a szerzõdés ingatlannak nem minõsülõ szállásra
vonatkozik, a szállás és a létesítmények megfelelõ leírása; annak leírása, hogy hol juthat
a fogyasztó további tájékoztatáshoz

7.4. A csere létrejöttét megelõzõen az egyes javasolt cserékrõl és bármely, a fogyasztót az adott csere
tekintetében terhelõ további költségekrõl

7.5. A szerzõdés fogyasztó általi felbontásáról
A szerzõdés felbontására vonatkozó tájékoztatás, megjelölve a szerzõdés felbontásának
feltételeit, jogkövetkezményeit, a kiegészítõ szerzõdés és hitelmegállapodás felbontásának
módját és jogkövetkezményeit

7.6. Kiegészítõ tájékoztatás
7.6.1. A szerzõdéssel összefüggõ – például a kérdések és panaszok kezelésére vonatkozó –,

a kereskedõvel való kapcsolattartás céljából rendelkezésre álló nyelv(ek) meghatározása
7.6.2. A peren kívüli vitarendezés lehetõségére vonatkozó információk.

A fogyasztó aláírása, amellyel elismeri, hogy a tájékoztató egy példányát átvette:
......................................................................................................................................................................................................................................
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5. melléklet a 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány az elállási jog gyakorlásához

Értesítés az elállási jog gyakorlásáról

Vállalkozás neve és címe*:

Értesítem/értesítjük** arról, hogy a szerzõdéstõl elállok/elállunk***

A szerzõdéskötés idõpontja*

A fogyasztó(k) neve(i) és címe(i)***

A fogyasztó(k) aláírása(i)***

Dátum***

 * A vállalkozás tölti ki a formanyomtatványnak a fogyasztó részére történõ átadása elõtt.
 ** A nem kívánt rész törlendõ.
*** A fogyasztó tölti ki, ha ezt a formanyomtatványt használta az elállási jog gyakorlásához

Tájékoztató
Az elállási jog
A fogyasztó tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl.
Az elállási jog kezdete: (a vállalkozás tölti ki a formanyomtatvány fogyasztónak történõ átadását
megelõzõen)
Ha a vállalkozás nem bocsátotta kitöltve a fogyasztó rendelkezésére ezt a formanyomtatványt, az elállási
határidõ akkor kezdõdik, amikor a fogyasztó e formanyomtatványt megkapta, de minden esetben lejár
egy év és tizennégy nap elteltével.
Ha a vállalkozás a szerzõdést megelõzõ tájékoztatási kötelezettségét nem a jogszabálynak megfelelõen
teljesítette, az elállási határidõ akkor kezdõdik, amikor a fogyasztó a teljes tájékoztatást megkapta, de
minden esetben lejár három hónap és tizennégy nap elteltével.
A fogyasztó papíron vagy tartós adathordozón keresztül teheti meg elállásra vonatkozó jognyilatkozatát.
E célból a fogyasztó felhasználhatja ezt a formanyomtatványt, annak használata azonban nem kötelezõ.
Ha a fogyasztó él az elállás jogával, a vállalkozás a fogyasztótól nem követelheti költségeinek, és az
esetleg teljesített szolgáltatások ellenértékének megtérítését.

Elõlegfizetés tilalma
A vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidõ lejárta elõtt a fogyasztótól fizetést
semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el. A tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és
kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy
részére teljesít.

A fogyasztó aláírása, amellyel elismeri, hogy a tájékoztató egy példányát átvette:
......................................................................................................................................................................................................................................
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A Kormány 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelete
a Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl 
szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A Kormány  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházásnak nyilvánítja a Budapest, belterület
24.429/1 helyrajzi számú, kivett vigadó megnevezésû, természetben a Budapest, V. kerület, Vigadó tér 2. szám alatt álló 
mûemlék ingatlannak, a Pesti Vigadó épületének  rekonstrukcióját.

(2) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek
az (1) bekezdésben meghatározott épület-rekonstrukció megvalósításával függenek össze.

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

(4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben
szakhatóság közremûködését rendeli el, a Kormány a (2) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

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

3. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások 
és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

A B C D E

1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek Elsõ fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2. a Pesti Vigadó
épületének
rekonstrukciója

Budapest,
belterület 24.429/1
hrsz.

mûemléki védelem alatt álló építmények építésügyi
hatósági engedélye

Budapest Fõváros
Kormányhivatala Kulturális
Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal

3. környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

4. vízjogi hatósági eljárások Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

5. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások Budapesti 2. sz. Körzeti
Földhivatal

Budapest Fõváros
Kormányhivatalának
Földhivatala

6. kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek Budapest Fõváros
Kormányhivatala Kulturális
Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal

7. tûzvédelmi hatósági ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

katasztrófák elleni
védekezésért felelõs miniszter

8. beépített tûzjelzõ, tûzoltó berendezések létesítési és 
használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

katasztrófák elleni
védekezésért felelõs miniszter

9. a jogszabályokban rögzített tûzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

katasztrófák elleni
védekezésért felelõs miniszter

10. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és
a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági
hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm.
rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése
szerinti engedélyek

Budapest Fõváros
Kormányhivatala Mérésügyi és 
Mûszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

11. azon beépített tûzoltó berendezések létesítési és
használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások,
amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban,
nemzeti szabványban teljes körûen nem
szabályozott

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

katasztrófák elleni
védekezésért felelõs miniszter
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2. melléklet a 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban
közremûködõ hatáskörrel rendelkezõ szakhatóságok

A B C

1. Szakhatósági közremûködése tárgyköre Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

2. építésügy Belváros-Lipótváros Budapest
Fõváros V. kerület Önkormányzat
jegyzõje

Budapest Fõváros
Kormányhivatala

3. tûzvédelem Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság 

katasztrófák elleni védekezésért
felelõs miniszter

4. katasztrófavédelem Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

katasztrófák elleni védekezésért
felelõs miniszter

5. kulturális örökségvédelem Budapest Fõváros
Kormányhivatala Kulturális
Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

6. egészségügy Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

7. környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

A Kormány 143/2011. (VII. 21.) Korm. rendelete
az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §
(1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Ösztöndíjprogram mûködtetése
a)  a Nemzeti Erõforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI),
b) 1. § (2) bekezdés a)–c) pont tekintetében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM),
feladata. Az Ösztöndíjprogram lebonyolítása a Wekerle Sándor Alapkezelõ bevonásával történik (a továbbiakban:
pályáztató szerv). A pályáztató szervet az Ösztöndíjprogram lebonyolításával kapcsolatban az Ösztöndíjprogram
mûködtetésére rendelkezésre álló forrásból a részére lebonyolítás céljából átadott elõirányzat legfeljebb 5%-áig
lebonyolítási költség illeti meg.
(2) Az 1. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti Ösztöndíjprogram forrása a Magyar Köztársaság éves költségvetésérõl
szóló törvény Nemzeti Erõforrás Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetében
meghatározott elõirányzat, továbbá a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprésze. A közigazgatási és igazságügyi miniszter
dönt az esélyegyenlõségi ösztöndíjak összegérõl, valamint a rendelkezésre álló forrásnak az Ösztöndíjprogram
alprogramjai közötti megosztásáról, illetve az Út a tudományhoz alprogramban a nemzeti erõforrás miniszter dönt az
elnyerhetõ támogatás és az igényelhetõ ösztöndíj maximumáról.
(3) Az Ösztöndíjprogram pályázatai évente többször is meghirdethetõek. Az Út a tudományhoz alprogramra
vonatkozó pályázati felhívást az esélyegyenlõségi ösztöndíjakra vonatkozó felhívások megjelentetésétõl eltérõ
idõpontban kell meghirdetni. A pályáztató szerv az Ösztöndíjprogram pályázati felhívásait honlapján és legalább egy
országos napilapban közzéteszi.”
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(2) A Rendelet 2. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Út a tudományhoz alprogram pályázata iránt érdeklõdõ közoktatási intézmények részére a pályáztató szerv
a pályázat benyújtását segítõ felkészítõ napot szervez a pályázati felhívásban meghatározottak szerint. A felkészítõ
nap pontos idõpontja, helyszíne, a jelentkezés módja a pályázati felhívásban kerül ismertetésre.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép egyidejûleg a § a következõ (4a)–(4b) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Az Út a tudományhoz alprogramban a Magyar Köztársaság területén mûködõ közoktatási intézmény pályázhat
a keretei között mûködõ – tagintézménnyel rendelkezõ közoktatási intézmény esetén székhelyintézményenként,
illetve tagintézményenként – legfeljebb két kutatócsoport által megvalósítandó kutatási programmal. Amennyiben
a pályázó közoktatási intézmény több kutatási programmal pályázik, a pályázat szakmai indoklása mellett
alátámasztott módon köteles bemutatni az egyes kutatási témák feldolgozásának lehatárolását. Egy kutatócsoport
csak egy kutatási program megvalósításában vehet részt, továbbá egy kutatási programot az alprogram keretei között
csak egy kutatócsoport valósíthat meg. 
(4a) A közoktatási intézmény a pályázatot kutatási programonként külön nyújtja be a pályáztató szervhez a pályázati
felhívásban rögzített határidõig. Tagintézmény a székhelyen mûködõ közoktatási intézményen keresztül nyújthat be
– kutatási programonként külön – pályázatot. A közoktatási intézmény köteles a tagintézménye által benyújtott
pályázatokat a pályáztató szervhez továbbítani. A határidõ jogvesztõ, a határidõn túl benyújtott pályázatokat
a pályáztató szerv további bírálat nélkül elutasítja.
(4b) Az Út a tudományhoz alprogramban az a közoktatási intézmény pályázhat:
a) amelynek képviselõje részt vett a 2. § (5) bekezdésben meghatározott felkészítõ napon, és
b) amely a kutatási program megvalósításában együttmûködik kutatással foglalkozó szervezetekkel, így különösen
kutatóintézetekkel, felsõoktatási intézményekkel.”

3. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Egyazon tanévben egy személy összesen legfeljebb öt tanuló tekintetében vállalhat mentori szerepet a teljes
Ösztöndíjprogramban. Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében a mentorként pályázó személy egyazon tanévben
a fenti számot meghaladó számú, de legfeljebb nyolc tanuló mentorálását vállalhatja, ha az általa mentorálandó
valamennyi pályázó tanuló közoktatási intézménye a településen az egyetlen közoktatási intézmény, és a közoktatási
intézményben a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók aránya eléri a 80%-ot. Az a személy, aki az Út a tudományhoz
alprogramban mentorként vesz részt, az esélyegyenlõségi alprogramokban mentori tevékenységet nem láthat el.
Egyazon tanévben egy személy mentorként egy kutatócsoportban vehet részt.”

4. § (1) A Rendelet 6. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak valamennyi alprogramjába az újonnan belépõ ösztöndíjas tanulók legalább
felének – a Magyarország Kormánya és az Országos Roma Önkormányzat között 2011. május 20-án megkötött
Keretmegállapodás 3. pontjában 2015-ig vállalt feltételek teljesüléséig – roma származásúnak kell lennie. Ha
e követelmény a pályázati kiírásokban foglalt feltételeknek megfelelõ pályázatok csekély száma miatt nem
teljesíthetõ, a fennmaradó keret terhére nem roma származású pályázók is részesülhetnek támogatásban.”

(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az Út a tudományhoz alprogramban a pályázatok elbírálásakor elõnyben részesülnek azok a kutatócsoportok:)
„h) amelyek tevékenysége hozzájárul ahhoz, hogy a kutatócsoportban részt vevõ tanulók mûszaki kompetenciái
fejlõdjenek, illetve a kutatási téma feldolgozása során a részt vevõ tanulók mûszaki kompetenciáinak
gyakorlatorientált fejlesztése valósul meg,”

(3) A Rendelet 6. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A közoktatási intézménynek az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében, ha a tanuló, illetve törvényes képviselõje
a pályázati ûrlapon a roma származásáról nyilatkozott, a helyi, (annak hiányában) a területi cigány kisebbségi
önkormányzat vagy az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának egy eredeti példányát szükséges benyújtania.”

(4) A Rendelet 6. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A közoktatási intézménynek a pályázatához mellékelnie kell az Út a tudományhoz alprogram esetében a 4. §
(4b) bekezdésben meghatározott kutatással foglalkozó szervezetekkel, így különösen kutatóintézetekkel,
felsõoktatási intézményekkel történõ együttmûködés feltételeit rögzítõ megállapodás egy eredeti példányát.”
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5. § A Rendelet 7. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A közoktatási intézménnyel alkalmazásban álló mentor az e § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatait
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletének Harmadik rész II. 6. és 9. pontjaiban
meghatározott munkaköri feladatain felül látja el.”

6. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § Az Ösztöndíjprogram keretében az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott alprogramok
vonatkozásában benyújtott pályázatról a közigazgatási és igazságügyi miniszter, az 1. § (2) bekezdés d) pontjában
meghatározott alprogram vonatkozásában benyújtott pályázatról a nemzeti erõforrás miniszter dönt. Az Út
a tudományhoz alprogram esetében a nemzeti erõforrás miniszter dönthet úgy is, hogy – tekintettel az adott
pályáztatási idõszakban rendelkezésre álló forrásra, valamint az egyes kutatási programok szakmai tartalma és
minõsége alapján – a közoktatási intézmény által benyújtott kutatási programok közül csak egyes kutatási
programokat támogat.”

7. § A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, a § egyidejûleg a következõ (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) A mentor ösztöndíjának a pályázati felhívásban meghatározott részére – a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve –
akkor válik jogosulttá, ha
a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetében az általa mentorált 
aa) 7. évfolyamos tanuló felsõbb évfolyamba lép és elõzõ tanév végi tanulmányi átlagát megtartotta, vagy azon
javított, vagy
ab)  8. évfolyamos tanuló középiskolába vagy szakiskolába nyer felvételt és elõzõ tanév végi tanulmányi átlagát
megtartotta, vagy azon javított; 
b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében az általa mentorált tanuló
ba) felsõbb évfolyamba lép és elõzõ tanév végi tanulmányi átlagát megtartotta, vagy azon javított, vagy
bb) amennyiben az utolsó évfolyamos tanuló sikeres érettségi vizsgát tesz és elõzõ tanév végi tanulmányi átlagát
megtartotta, vagy azon javított;
c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében az általa mentorált tanuló
ca) a felzárkóztató oktatást sikeresen befejezi, vagy felsõbb évfolyamba lép és az elõzõ tanév végi tanulmányi átlagát
megtartotta, vagy azon javított, vagy
cb) sikeres szakmai vizsgát tesz és az elõzõ tanév végi tanulmányi átlagát megtartotta. 
(2a) A mentor ösztöndíjának a pályázati felhívásban meghatározott részére – a (2) bekezdésben foglaltakon túl – akkor
válik jogosulttá, ha a 7. § (1) bekezdése szerinti mentori vállalásokat maradéktalanul teljesítette.”

8. § A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe következõ rendelkezés lép:
„(3) A mentor az ösztöndíjának a (2) bekezdésben meghatározott részére nem válik jogosulttá, ha az általa mentorált
tanuló javító- és osztályozó vizsgát tesz függetlenül attól, hogy a javító- vagy osztályozó vizsga sikeres-e.”

9. § (1) A Rendelet 10. §- a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az Út a tudományhoz alprogramban támogatást nyert közoktatási intézmény képviselõje köteles részt venni
a pályáztató szerv által szervezett szakmai találkozókon.”

(2) A Rendelet 10. § (5) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(5) Az Út a tudományhoz alprogramban a támogatás felhasználásáról a közoktatási intézmény – a támogatási
szerzõdésben meghatározott határidõig – szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készít, és nyújt be a pályáztató 
szervnek a 4. § (5) bekezdésében meghatározott ellenõrzött adatrögzítési felületen keresztül, valamint egy
példányban postai úton. A szakmai beszámoló kötelezõen benyújtandó részét képezi a pályáztató szerv által
szervezett szakmai találkozón, szakmai mûhelykonferenciákon való részvételt igazoló dokumentum. Az (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott esetben a mentor az ösztöndíjas idõszak végén – az ösztöndíjszerzõdésben rögzített
határidõig – a kutatási program megvalósulásáról szakmai beszámolót készít, és nyújt be a közoktatási intézménynek,
amelyet az a saját beszámolója részeként egy példányban postai úton továbbít a pályáztató szervnek.”

(3) A Rendelet 10. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A pályáztató szerv az (5) bekezdésben meghatározott szakmai beszámoló benyújtásának határidejét megelõzõen
helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrzi a közoktatási intézményben az Út a tudományhoz alprogram pályázat szakmai 
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és pénzügyi feltételeinek való megfelelést, továbbá segítséget nyújt a közoktatási intézmény részére a helyes
szakmai-pénzügyi gyakorlat kialakításához. A pályáztató szerv e feladat ellátásba harmadik személyt, más szervezetet
bevonhat.”

10. § (1) A Rendelet a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A hátrányos helyzetû tanulók iskolai elõmenetelének biztosítása érdekében a pályáztató szerv Iskola-háló
programot szervez, amelynek célja, hogy olyan innovatív elemeket és eszközöket támogasson, amelyek
alkalmazásával a nevelési-oktatási intézmény alkalmassá válik az iskolai lemorzsolódás csökkentésére, továbbá
elõsegíti a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók sikeres iskolai és késõbbi munkaerõ-piaci eredményességét
a minõségi és motiváló pedagógiai munka feltételeinek támogatásával.
(2) Az Iskola-háló program keretén belül ösztöndíj nyújtható.
(3) A pályáztató szerv az Iskola-háló program pályázati felhívásait honlapján közzéteszi.
(4) Az Iskola-háló program mûködtetése a KIM feladata.
(5) Az Iskola-háló program forrása a Magyar Köztársaság éves költségvetésérõl szóló törvény Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium fejezetében meghatározott elõirányzat.”

11. § (1) A Rendelet 12. § 7. pont a)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(7. Személyes adat:)
„a) a tanuló adatai: családi és utóneve(i), születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve(i), lakó- vagy
tartózkodási helye, állampolgársága,  adóazonosító jele, oktatási azonosítója, a 3. § (1)–(4) bekezdésében, valamint
a 6. § (1) bekezdésének a)–e) pontjában meghatározott adatok, továbbá a származásra vonatkozó adatok,
amennyiben arról a tanuló a tanulói adatlapon, önkéntes alapon a 6. § (7) bekezdés szerint nyilatkozott és az
adatkezeléshez írásban hozzájárult;
b) a törvényes képviselõ adatai: családi és utóneve(i), valamint legmagasabb iskolai végzettsége, amennyiben
a pályázatot a tanuló hátrányos helyzetére hivatkozva nyújtják be; 
c) a mentor adatai: családi és utóneve(i), születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve(i), lakóhelye,
állampolgársága, adóazonosító jele, oktatási azonosítója, végzettsége, munkahelye, elérhetõsége (különösen e-mail).
A munkahelyre vonatkozó adatok, amennyiben azok nem feltételei a mentori tevékenység ellátásának, csak
személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra használhatóak fel.”

(2) A Rendelet 12. §-a a következõ 11. ponttal egészül ki:
„11. Továbbfutó ösztöndíjas mentor: az Útravaló Ösztöndíjprogram keretében az elõzõ tanévben támogatásban
részesült tanuló mentora, aki a közoktatási intézmény záróbeszámolója szerint a tanévben az Útravaló ösztöndíjra
jogosult volt, és akinek az ösztöndíjas tanulója az elõzõ tanévben ugyanazon alprogramban folytatni kívánja
ösztöndíjas jogviszonyát, és a folytatás szándékáról az elõzõ tanévi közoktatási intézményi záróbeszámoló keretében
megfelelõ formában nyilatkozott.”

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba. 
(2) Az e rendelet 1. §-ával megállapított a Rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 9. § 2011. szeptember 1-jén lép

hatályba. 

13. § A Rendelet 
a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában az „[a továbbiakban az a)–c) pontok együtt: esélyegyenlõségi ösztöndíjak]”

szövegrész helyébe az „[az a)–c) pontok együtt: ÚTRAVALÓ-MACIKA esélyegyenlõségi ösztöndíjak, továbbiakban
esélyegyenlõségi ösztöndíjak]” szöveg,

b) a 3. § (5) bekezdés a) pontjában az „a szociálpedagógus,” szövegrész helyébe az „a szociálpedagógus,
gyógypedagógus,” szöveg 

lép.

14. § A Rendelet 3. § (5) bekezdés a) és a b) pont ba) alpontjában a „ , valamint a mûködõ tanoda tanára” szövegrész hatályát
veszti.
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15. § (1) E rendeletet a hatálybalépését követõen meghirdetett pályázatokra és a hatálybalépését követõen létrejött
ösztöndíjas jogviszonyokra kell alkalmazni.

(2) A 2011/2012. tanévben a továbbfutó ösztöndíjas mentorokra is a 2011/2012. tanévre kiírt pályázati feltételek
vonatkoznak.

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

A belügyminiszter 23/2011. (VII. 21.) BM rendelete
egyes, a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában, valamint a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek
kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési
miniszterrel egyetértésben,
a 2. § és a 8. § tekintetében a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény
46. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 3. § tekintetében a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
37. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. § tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. § tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. § Az atomenergia alkalmazásával összefüggõ rendõrségi feladatokról szóló 47/1997. (VII. 26.) BM rendelet 7. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendõrség a meghatározott veszélyességet elérõ (ADR szerinti A1 és A2 érték 3000-szeres vagy 1000 TBq
meghaladó összaktivitású radionuklidok) radioaktív anyagok szállítási útvonalát meghatározhatja. A rendõrség
a szállítási útvonal meghatározásáról szóló döntést – az engedélyessel történõ közléssel egyidejûleg – közli az
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Fõügyeletével.”

2. § (1) Az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az azonnali pénzügyi segély és kárenyhítés iránti kérelmet az e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatvány
(a továbbiakban: nyomtatvány), a jogi segítségnyújtás iránti kérelmet a jogi segítségnyújtás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével kell
elõterjeszteni a fõvárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálatánál (a továbbiakban: területi áldozatsegítõ
szolgálat).”

(2) Az R2. 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egyösszegû kárenyhítés átutalása vagy postai úton történõ kifizetése iránt a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Igazságügyi Szolgálata a határozat jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül intézkedik.”

(3) Az R2.
a) 3. § (2) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében és 20/A. § (1) és (2) bekezdésében a „Központi Igazságügyi Hivatal”

szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata”,
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b) 15/A. § (1)–(3) bekezdésében az „áldozatsegítõ szolgálat” szövegrész helyébe a „területi áldozatsegítõ szolgálat”,
c) 20. § (5) bekezdésében az „az Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium Igazságügyi Szolgálata”,
d) 1. mellékletben az „az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítõ Szolgálata” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei

kormányhivatal igazságügyi szolgálata és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata”,
e) 1. mellékletében a „hivatal érkeztetõ bélyegzõje” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal

érkeztetõ bélyegzõje”
szöveg lép.

3. § A rendõrség és a határõrség áldozatsegítõ feladatairól szóló 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet
a) 1. §-ában a „területi igazságügyi hivatal áldozatsegítõ szolgálata” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei

kormányhivatal igazságügyi szolgálata”,
b) 3. § (1) bekezdésében a „központi és a területi áldozatsegítõ szolgálatokkal” szövegrész helyébe a „Közigazgatási

és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatával, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal
igazságügyi szolgálatával”,

c) 3. § (2) bekezdésében a „központi, illetve a területi áldozatsegítõ szolgálatnak” szövegrész helyébe
a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának, illetve a fõvárosi és megyei
kormányhivatal igazságügyi szolgálatának”

szöveg lép.

4. § (1) A menekültügy szervezeti rendszerérõl szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (2) bekezdése
a következõ l) ponttal egészül ki:
[A Hivatal a menekültügyi feladatai keretében]
„l) nemzeti kapcsolattartó pontként ellátja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal való kapcsolattartás terén
a menekültügyi támogató csoportokra vonatkozó feladatokat.”

(2) Az R3. 8. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel együtt – a következõ közösségi jogi aktusok végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg:]
„d) az Európai parlament és a Tanács 439/2010/EU (2010. május 19.) rendelete az Európai Menekültügyi Támogatási
hivatal létrehozásáról 19. cikk.”

5. § A Rendõrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 46. § (2) bekezdésében az „Igazságügyi
Hivatal Pártfogó Felügyelõi Szolgálatát” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi
szolgálatát” szöveg lép.

6. § A Rendõrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklete
a Melléklet szerint módosul.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

8. § Hatályát veszti az R2. 13. § (4) bekezdésében az „[Szjatv. 11. § (6) bek. b)]” szövegrész.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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Melléklet a 23/2011. (VII. 21.) BM rendelethez

A Rendõrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. melléklete
2.3. és 2.4. alpontjainak helyébe a következõ 2.3. és 2.4. alpontok lépnek:
„2.3. Kecskeméti Rendõrkapitányság
2.3.1. Ballószög
2.3.2. Felsõlajos
2.3.3. Fülöpháza
2.3.4. Helvécia
2.3.5. Jakabszállás
2.3.6. Kecskemét
2.3.7. Kerekegyháza
2.3.8. Kunbaracs
2.3.9. Ladánybene
2.3.10. Lajosmizse
2.3.11. Lakitelek
2.3.12. Nyárlõrinc
2.3.13. Szentkirály
2.3.14. Tiszakécske
2.3.15. Tiszaug
2.3.16. Városföld
2.4. Kiskõrösi Rendõrkapitányság
2.4.1. Akasztó
2.4.2. Ágasegyháza
2.4.3. Bócsa
2.4.4. Császártöltés
2.4.5. Csengõd
2.4.6. Fülöpszállás
2.4.7. Imrehegy
2.4.8. Izsák
2.4.9. Kaskantyú
2.4.10. Kecel
2.4.11. Kiskõrös
2.4.12. Orgovány
2.4.13. Páhi
2.4.14. Soltszentimre
2.4.15. Soltvadkert
2.4.16. Tabdi
2.4.17. Tázlár”
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A belügyminiszter 24/2011. (VII. 21.) BM rendelete
az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megilletõ, továbbá az építési, 
a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 8. § és a 10. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés
r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében és az épített környezet
alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével –
a) az építésügyi hatóság mint szakhatóság szakhatósági eljárására, és
b) az építési, bontási és a használatbavételi bejelentésre
terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a katonai építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, bontási és
a használatbavételi bejelentésre.

2. § (1) Az építésügyi hatóság számára a kérelmezõ vagy bejelentõ (a továbbiakban együtt: építtetõ)
a) a szakhatóságként való eljárásért

aa) az ab)–ac) alpontban meghatározott esetek kivételével 20 000 forint,
ab) a repülõtér területén lévõ, a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló

kormányrendelet szerinti, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû ügyben
szakhatóságként való eljárásért 50 000 forint,

ac) telekalakítási eljárásban szakhatóságként való eljárásért érintett telkenként 5000 forint,
b) az építési és használatbavételi bejelentés esetében 10 000 forint,
c) a bontási bejelentés esetében 5000 forint
igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet.

(2) A jogorvoslati eljárás díja az (1) bekezdésben meghatározott díjjal megegyezõ mértékû.

3. § (1) A díjat az építtetõ
a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja eseteiben az engedélyezõ hatóság számlájára átutalással, vagy az engedélyezõ

hatóság által kiadott készpénz-átutalási megbízással „igazgatási szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel az
alapeljárás illetékével vagy igazgatási szolgáltatási díjával egyidejûleg,

b) a 2. § (1) bekezdés b)–c) pontja esetén a bejelentés benyújtásával egyidejûleg az építésügyi hatóság számlájára
átutalással, vagy az építésügyi hatóság által kiadott készpénz-átutalási megbízáson „igazgatási szolgáltatási díj”
jogcím megjelöléssel

köteles megfizetni.
(2) Elektronikus ügyintézés esetén a díjat az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabályban

meghatározott módon és határidõn belül kell megfizetni.
(3) Az építésügyi hatóság számlájának megnevezését és számát az elsõfokú építésügyi hatósági hatáskört gyakorló

építésügyi körzetközponti település vagy az építésügyi hatósági hatáskört gyakorló település a honlapján vagy
a helyben szokásos módon közzéteszi.

4. § (1) Az építésügyi hatóság túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból, annak észlelésétõl számított tizenöt napon belül
visszatéríti, ha a kérelem vagy a bejelentés, és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy az építtetõ az e
rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegû díjat fizetett.
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(2) A jogorvoslati eljárásban megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az építtetõnek teljes mértékben vissza kell téríteni,
ha megállapítást nyer, hogy az elsõ fokú döntés vagy intézkedés az építtetõ hátrányára részben vagy egészben
jogszabálysértõ volt.

(3) A díj visszatérítését a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni, a visszatérítésérõl az elsõ fokon
eljárt hatóság a jogerõs határozat kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül gondoskodik.

(4) Az engedélyezõ hatóság a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, és az építtetõ által befizetett díj összegét
a beérkezéstõl számított tizenöt napon belül a szakhatóságként eljáró építésügyi hatóság számlájára utalja át.

(5) Ha az engedélyezõ hatóság megállapítja, hogy a kérelmet a szakhatósági állásfoglalástól függetlenül elutasítja, akkor
az engedélyezõ hatóság a jogerõs elutasító döntéstõl számított 15 napon belül a 2. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott díjat visszafizeti az építtetõ számára.

5. § Az e rendelet szerint befizetett díj az építésügyi hatóság bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály elõírásait
kell alkalmazni. A díjról elkülönített nyilvántartást kell vezetni az építésügyi hatóság pénzügyi kezelését végzõ
szervezeti egységnek.

6. § Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)
a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettségre,
b) 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek tekintetében
értelemszerûen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen kezdeményezett elsõ fokú eljárásokban és bejelentésekben kell

alkalmazni.

8. § (1) Az építésügyi célelõirányzatról szóló 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet (a továbbiakban: Écr.)
a) 1. § (2) bekezdésében a „10032000-01220139-51300009 számú” szövegrész helyébe a „10032000-01220122-50003008

számú” szöveg,
b) 1. § (4) bekezdésében az „az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben

(a továbbiakban: Ámr.)” szövegrész helyébe az „az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.)” szöveg

lép.
(2) Az Écr. 4. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ÉC bevétele képezi az ÉC éves fejezeti kezelésû elõirányzatát, amelyet az Étv. 50. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatok támogatására, finanszírozására kell használni a (2) bekezdésben foglaltak és az 5. §
(1) bekezdésében meghatározott éves Feladatterv alapján.

(2) A Feladatterv tervezése során az ÉC bevételének (a továbbiakban: Elõirányzat) legalább 80%-át közigazgatási
feladatokra kell tervezni, amelyet a kötelezettségvállalás során érvényesíteni kell.”

(3) Az Écr. 13. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakmai kamarai feladatokhoz, valamint hatósági végrehajtáshoz támogatás nyújtása utólagos elszámolás
melletti elõfinanszírozás (elõleg vagy egyösszegû kifizetés) formájában történhet.”

9. § A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet 
2. § (5) bekezdés d) pontjában az „a Köztisztviselõk Napja alkalmából (július 1.) –” szövegrész helyébe az „az építészeti
világnap alkalmából, minden év október elsõ hétfõjén” szöveg lép.

10. § Hatályát veszti az Écr. 4. § (3) bekezdése.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozata
a 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekrõl

A Kormány egyetért azzal, hogy
    1. a) a 2011. májusi fagykár következtében ültetvényeikben 70%-os vagy azt meghaladó mértékû kárt szenvedett,

a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet
(a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak
megfelelõ, mezõgazdasági termékek elsõdleges elõállításával foglalkozó vállalkozások, mezõgazdasági
õstermelõk, családi gazdálkodók, ezen tevékenységük vonatkozásában, egyszeri vissza nem térítendõ
támogatásban részesüljenek; a támogatás az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági
termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007.
december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet szerint de minimis támogatásként kerül folyósításra;

b) a támogatás forrása a központi költségvetési szervek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2010. évi
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról szóló 1216/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
1. számú mellékletében a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében megadott, a további intézkedésig fel nem
használható 1270 millió forint maradvány összeg, a támogatási forrás átcsoportosítását e határozat 1. melléklete
szerint kell végrehajtani;
Felelõs: vidékfejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter 
Határidõ: 2011. szeptember 15.

    2. a) az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) 8 milliárd forint
keretösszeggel meghirdesse az MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogramot (a továbbiakban: Hitelprogram),
amelyben azon, a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak
megfelelõ, mezõgazdasági termékek elsõdleges elõállításával foglalkozó vállalkozás, mezõgazdasági õstermelõ,
családi gazdálkodó vehet részt, aki ezen tevékenysége vonatkozásában a 2011. évi tavaszi fagyok következtében
az ültetvényeiben elszenvedett fagykárát a jogszabályoknak megfelelõ módon igazolja;
– a hitel a mezõgazdasági termeléshez szükséges forgóeszköz beszerzésére, mûködési költség

finanszírozására fordítható,
– a hitel éven belüli és éven túli lejáratú, mezõgazdasági célú hitel kiváltására is felhasználható,
– a hitelt az MFB Zrt. ügynökhálózat igénybevétele mellett nyújtja,

a hitel összege a károsodás mértékével arányosan kerül meghatározásra, 100%-os károsodás esetén
800 ezer forint/ha, hitelfelvevõnként maximum 5 millió forint, a minimális hitelösszeg 500 ezer forint,

– a hitel futamideje maximum 20 év, azon belül 3 év tõketörlesztési türelmi idõvel,
– a hitelt az MFB Zrt. az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 80%-os mértékû készfizetõ

kezességvállalása mellett nyújtja, amely mellé az MFB Zrt. további bankári biztosítékot kérhet,
– a hitel a hitelfelvevõ számára banki kamat- és költségmentesen (beleértve a hitelnyújtással kapcsolatban

esetlegesen felmerülõ értékbecslés, közokiratba foglalás, zálogbejegyzés stb. költségeit) kerül nyújtásra
(kamat és költségmentes hitelnyújtásként értelmezve a 100%-os kamat és költségtámogatással nyújtott
hitelt is) azzal, hogy az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kapcsolódó kezességvállalási díja a
hitelfelvevõt terheli,

– a kamatmentességbõl, költségmentességbõl, kedvezményes kezességvállalási díjból származó támogatás
nyújtására a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 87. szám 25409



módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:
1857/2006/EK bizottsági rendelet) 11. cikke alapján kerül sor;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. november 30.
 b) a Hitelprogram finanszírozásához az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett, euróban meghatározott éven túli

lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan 8 milliárd forint mértékig a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 47. §-ának (3) bekezdésében
meghatározott keret terhére a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. §-ának
(2) bekezdése alapján a nemzetgazdasági miniszter az MFB Zrt.-vel árfolyam-fedezeti megállapodást kössön;
a Hitelprogram futamideje az árfolyam-fedezeti megállapodás szempontjából 21 év; az árfolyam-fedezeti
megállapodás jelen határozat hatálybalépésének napján a Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR
devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik;
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2011. december 31.

c) a hitelhez 100%-os, az a) pont szerinti kamat és költségtámogatás kapcsolódik, amelynek forrása a
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium 20/5/8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások elõirányzata azzal, hogy
2011-ben a szükséges forrásokat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény
1. számú melléklete XI. Miniszterelnökség fejezet 3. cím Rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból kell
átcsoportosítani; 2012-tõl kezdõdõen a szükséges forrásokat a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium 20/5/8 Folyó
kiadások és jövedelem-támogatások elõirányzaton kell az elõirányzatot terhelõ egyéb kiadásokon felül
biztosítani;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter 
vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

3. a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény szerinti nemzeti
agrárkár-enyhítési rendszer, valamint a fenti intézkedéscsomag részeként olyan szabályozás kerüljön kialakításra,
amely biztosítja, hogy az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint egy
kedvezményezett és ugyanazon elszámolható költség vonatkozásában a támogatási intenzitás ne haladhassa meg a
kedvezõtlen éghajlati jelenségek miatt bekövetkezett jövedelemcsökkenés 80%-át, illetve kedvezõtlen adottságú
területek esetében a 90%-át.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter
Határidõ: 2011. november 30.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozathoz

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Ezer forintban

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

Ki emelt elõ irány zat ne ve
Átcsopor-

tosítás
(+/–)

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

1 Vidékfejlesztési Minisztérium Igazgatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –17 814

14 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 000

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

7 Vízkárelhárítás

1 Vízkárelháírtási mûvek fejlesztési és állagmegóvási feladatai

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –75

9 Balatoni regionális viziközmûhálózat fejlesztése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –5 562

19 EU Víz Keretirányelv végrahajtásának feladatai

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –17 245

20 Ivóvíz-minõség javító program

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –1

2 Környezetvédelmi célelõirányzatok

11 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feldatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –20 449

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –19 051

12 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –411 742

14 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –4 060

16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –294

30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –965

31 Társadalmi szervezetek támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –70

33 2007–2013 közötti nagy projektek elõkészítése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –1 867

35 Egyéb szervezetek feladataira

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 620
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37 Madárvédelmi és élõhelyvédelmi irányelvnek megfelelõ monitorozás és területkezelés elõkészítése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –492

39 Környezetvédelmi- és vízügyi célelõirányzat

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –83 923

3 Agrár célelõirányzatok

3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –7 738

8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –67

13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1

15 Intézményi feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –38

10 Parlagfû elleni védekezés

1 Parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –47 011

26 Szakigazgatási hivatalok maradványának rendezése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –81 507

27 Földhivatalok maradványának rendezése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –303 400

4 Uniós programok kiegészítõ támogatása

10 Uniós Programok ÁFA fedezete

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –118 375

5 Nemzeti támogatások

8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 1 270 057

8 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok

7 FVM megyei földmûvelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások -395

10

2 Termõföldvédelem támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 175

13 EU tagságból eredõ feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –110 372

15

1 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv I.

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –9 748
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A Kormány 1253/2011. (VII. 21.) Korm. határozata
a minõsített információk kölcsönös védelmérõl szóló nemzetközi szerzõdések létrehozásáról szóló
2327/2004. (XII. 21.) Korm. határozat visszavonásáról

A Kormány a minõsített információk kölcsönös védelmérõl szóló nemzetközi szerzõdések létrehozásáról szóló
2327/2004. (XII. 21.) Korm. határozatot visszavonja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1254/2011. (VII. 21.) Korm. határozata
a nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekrõl szóló 
1167/2011. (V. 26.) Korm. határozat módosításáról

1. A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekrõl szóló 1167/2011. (V. 26.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány […] felhívja)
„1. a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon kizárólagos állami tulajdonú
nonprofit zártkörû részvénytársaság formájában mûködõ gazdasági társaság megalapításáról.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal”

2. A Korm. határozat a következõ új 5/A. ponttal egészül ki:
„5/A. Az 1. pont alapján létrehozott társaság, azaz a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt., valamint
a kultúráért felelõs miniszter által vezetett minisztérium a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény szerinti támogató
szervezetként, az Európai Bizottság által az N 202/2008. számú határozatával jóváhagyott támogatási program
keretében nyújt állami támogatást mozgóképszakmai célokra.”

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1255/2011. (VII. 21.) Korm. határozata
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság mûködésének biztosításához szükséges elõirányzat
átcsoportosításáról

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság mûködési feltételeinek biztosítása érdekében elrendeli a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XX. fejezet Nemzeti Erõforrás
Minisztérium fejezet, 4. Egyéb kulturális intézmények cím terhére, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,
12. Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság cím javára 7,5 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1255/2011. (VII. 21.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium   

Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
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Kiemelt elõirányzat neve

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

000516 12 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 7,5

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

016357 4 Egyéb kulturális intézmények

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások –7,5

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ
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Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ
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XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

000516 12 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság 7,5

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

016357 4 Egyéb kulturális intézmények –7,5

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

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 7,5 7,5
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány 1256/2011. (VII. 21.) Korm. határozata
a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány megszüntetésérõl

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, valamint 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 szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 4.13. pontja
alapján a következõ határozatot hozza:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány
(a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését a közfeladat más szervezeti keretek között történõ, hatékonyabb
ellátása érdekében.

2. A Kormány
a) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az állami alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál

a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán
felmerülõ kérdésekben az állami alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket
megtegye;

b) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával intézkedjen
vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésérõl;

c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy biztosítsa, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával mint
mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön a Közalapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.)
Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója;

d) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány feladatait – ideértve a Közalapítvány megszûnésekor fennálló
kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is – a Wekerle Sándor Alapkezelõ lássa el,
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és felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával tegye meg
az ennek érdekében szükséges intézkedéseket.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

3. A megszûnést követõen a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – a Közalapítvány
vagyona értéke erejéig –, valamint a jogutód nélkül megszûnõ Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ
õrzésére a Kormány a Wekerle Sándor Alapkezelõt jelöli ki. A Közalapítvány hitelezõk kielégítése után fennmaradt
vagyonát – ideértve a vagyoni értékû jogokat is – a Kormány a Wekerle Sándor Alapkezelõ támogatására fordítja,
amely vagyont a Wekerle Sándor Alapkezelõ egyéb bevételként számolja el, és köteles azt a 2. pont szerinti feladatokra
fordítani.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a Közalapítvány bírósági nyilvántartásból való törlését követõen azonnal

4. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és a 3. pontban foglalt
intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a Közalapítvány bírósági nyilvántartásból való törlését követõen azonnal

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a) a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány létrehozásáról szóló 1126/2004. (XI. 19.) Korm. határozat;
b) a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1107/2006. (XI. 15.) Korm.

határozat; továbbá
c) a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1053/2007. (VII. 5.) Korm.

határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozata
a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férõhelyek
kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról

A Kormány a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férõhelyek kiváltása érdekében

1. elfogadja a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férõhelyek kiváltásáról
szóló, 2011–2041. évre kidolgozott stratégiai programot (a továbbiakban: Stratégia), és felhívja a nemzeti erõforrás
minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiának a Nemzeti Erõforrás Minisztérium honlapján történõ közzétételérõl.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: azonnal

2. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy hozzon létre a Stratégiában meghatározott feladatok koordinálása
céljából Intézményi Férõhely Kiváltást Koordináló Országos Testületet (a továbbiakban: Testület), amelynek
munkájában a fogyatékossággal élõ emberek, az õket képviselõ érdekképviseleti szervezetek, a szociális
háttérintézmények, a szociális és gyógypedagógiai felsõoktatási intézmények, valamint a szolgáltatásokat fenntartók
vesznek részt. A Testület feladata különösen a beérkezõ konkrét megvalósítási tanulmányok véleményezése, illetve
szakmai javaslat megfogalmazása a pályázatokhoz a Stratégia alapelve és céljai alapján (2011-ben a TIOP-3.4.1.
pályázat keretében), a pályázatokban megfogalmazott átalakulás után fennmaradó infrastruktúra hasznosítási
koncepciójának véleményezése, a fejlesztések monitorozása, a folyamatot kísérõ szakemberképzési tervek
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véleményezése és végrehajtásuk felügyelete, az alapszolgáltatások kapacitásának felülvizsgálata, teljes körû
transzparencia biztosítása, valamint az Intézményi Átalakítás Cselekvési Tervének (a továbbiakban: Cselekvési Terv)
kidolgozása.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2011. július 31.

3. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy háromévente dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a Stratégia három
éves ütemezésekben történõ megvalósítását tartalmazó Cselekvési Terveket. Az elsõ Cselekvési Tervet a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program intézmények kiváltása – szociális intézmények komponens (kódszám: TIOP-3.4.1.)
pályázat tapasztalataira támaszkodva kell kidolgozni.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: elsõ alkalommal 2014. március 31., azt követõen 3 évente

4. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy dolgozza ki a Stratégiában meghatározott komplex, szociális és
foglalkoztatási, pedagógiai, gyógypedagógiai és pszichológiai szükségletek felmérõ módszerének és a különbözõ
szolgáltatások finanszírozásának szakmai koncepcióját, annak szem elõtt tartásával, hogy a szolgáltatások
igénybevételének az alapja az önálló döntés, a szükséglet, képességek, készségek maximális figyelembevétele legyen.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. június 30.

5. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy dolgozza ki a Stratégiában meghatározott támogatott lakhatás szakmai
tartalmát, személyi, tárgyi és finanszírozási feltételeit meghatározó jogszabálytervezeteket, az alábbi célok
megvalósítása érdekében:
a) valósuljon meg a kisebb létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezés,
b) az igénybevevõk segítõ szolgáltatások igénybevétele mellett folytathassanak önálló életvitelt,
c) jöjjön létre az öngondoskodásra való képességre épülõ és azt fejlesztõ szolgáltatási rendszer,
d) valósuljon meg a lakhatás és a napközbeni tevékenységek szétválasztása a normalizáció elve mentén,
e) legyen lehetõség a szolgáltatást nyújtók hálózatszerû mûködésére.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. június 30.

6. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiában megfogalmazott szolgáltatásokat nyújtó
különbözõ (elsõsorban szociális, egészségügyi és pedagógiai) munkakörben dolgozó szakemberek részére a képzési
tematika és a képzési anyagok kidolgozásáról, amelynek forrása a TÁMOP 5.4.4. „Szociális képzések fejlesztése,
szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerõsítése” és
a TÁMOP 5.4.5. „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” kiemelt program.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. december 31.

7. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiában megfogalmazott támogatott
lakóegységeket segítõ mentorhálózat kiépítésérõl, amelynek forrása a TÁMOP 5.4.4. „Szociális képzések fejlesztése,
szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerõsítése” és
a TÁMOP 5.4.5. „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” kiemelt program.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. december 31.

8. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiában megfogalmazott elvek társadalmi
elfogadtatása érdekében nemzeti kampány indításáról, amelynek forrása a TÁMOP 5.4.1. „Szociális szolgáltatások
modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerõsítése, szociálpolitikai döntések
megalapozása” és a TÁMOP 5.4.2. a „Központi szociális információs fejlesztések” programok keretében biztosított. 

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2012. január 

9. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 55/2011. (VII. 21.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a gazdasági
együttmûködésrõl szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya közötti gazdasági
együttmûködésrõl szóló megállapodás (a továbbiakban: szerzõdés) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozását követõen a szerzõdés
szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.

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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