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Kormányrendeletek

A Kormány 286/2012. (X. 11.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az Alaptörvénnyel és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
létrehozásával összefüggõ módosításáról
A Kormány
a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés r) és s) pontjában,
a 2. alcím vonatkozásában a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl
szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím vonatkozásában a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az
ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. § (6) bekezdésében,
a 4. alcím vonatkozásában az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában,
az 5. alcím vonatkozásában az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések
hatályon kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény
140/E. § (1) bekezdésében és a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl
szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 6. alcím vonatkozásában az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § q) és r) pontjában,
a 7. alcím vonatkozásában vonatkozásában a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A magyar légtér igénybevételérõl szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A magyar légtér igénybevételérõl szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8/A. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos védett személyek védelme, a közbiztonság
szempontjából különösen kockázatos rendezvények, események biztosítása, a nemzet biztonságát, az állampolgárok
személyét vagy javait kiemelten sértõ vagy veszélyeztetõ esemény felszámolása vagy következményeinek enyhítése,
a közrend fenntartása vagy helyreállítása érdekében a Terrorelhárítási Központ, az Alkotmányvédelmi Hivatal,
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Készenléti Rendõrség, vagy az Országos Rendõr-fõkapitányság kérelmére
a légiközlekedési hatóság a védelemhez szükséges légtér igénybevételét korlátozza.”
(2) Az R. 8/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Magyarországot ért vagy várható támadás, az azzal való fenyegetettség esetén a magyar légtér védelmének
biztosítása érdekében a légiközlekedési hatóság a Terrorelhárítási Központ, vagy a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat kérelmére a védelemhez szükséges légtér igénybevételét korlátozza.”

2. §

Az R.
a) 3. § (4) bekezdésében az „a Katonai Biztonsági Hivatalnak és a Katonai Felderítõ Hivatalnak” szövegrész helyébe
az „és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak”,
b) 3. § (4b) bekezdésében az „a Katonai Biztonsági Hivatal és a Katonai Felderítõ Hivatal” szövegrész helyébe az
„és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat”,
c) 8/A. § (3) bekezdésében az „A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény
204. § (1) bekezdés n) pontjában” szövegrész helyébe az „A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § g) pontjában”
szöveg lép.
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2. A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének
részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
3. §

A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól
szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében a „Katonai Biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe
a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat” szöveg lép.

3. A Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása
4. §

A Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében
az „a Katonai Nemzetbiztonsági Hivatal és a Katonai Felderítõ Hivatal” szövegrész helyébe az „és a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat” szöveg lép.

4. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
5. §

(1) A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
a) 5. § (5) bekezdés b) pontjában, 6. § (2) bekezdés b) pontjában, 20. § (2) bekezdésében, valamint 30. §-ában
a „minõsített idõszakban” szövegrész helyébe a „különleges jogrend idején”,
b) 5. § (5) bekezdés b) pontjában, valamint 6. § (1) bekezdés i) pontjában és (2) bekezdés b) pontjában a „minõsített
idõszaki” szövegrész helyébe a „különleges jogrendre történõ”,
c) 20. § (2) bekezdésében a „Minõsített idõszaki” szövegrész helyébe a „Különleges jogrend alatti”,
d) 30. §-ában a „minõsített idõszaki” szövegrész helyébe a „különleges jogrend alatti”,
e) 2. mellékletében a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat”,
f) 3. melléklet 8. pontjában a „Katonai Felderítõ Hivatal” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az R2. 3. melléklet 9. pontja.

5. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet
módosítása
6. §

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 7. §-ában a „Katonai
Felderítõ Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat” szöveg lép.

6. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemrõl és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési
és ellenõrzési rendszerrõl szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása
7. §

Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemrõl és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenõrzési
rendszerrõl szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az OAH az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott kérdésekben a következõ szervekkel történõ egyeztetés alapján
– a kötelezett intézkedését megalapozó – határozatot hoz:]
„b) Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat;”

7. A minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy
a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.)
Korm. rendelet módosítása
8. §

A minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági
intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet
a) 12. § (2) bekezdés a) pontjában az „az MK Katonai Biztonsági Hivatal (a továbbiakban: KBH)” szövegrész helyébe
az „a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)”,
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b)

12. § (4) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében, valamint 14. § (3) bekezdésében a „KBH-val” szövegrész helyébe
a „KNBSZ-szel”,
c) 12. § (4) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében, valamint 14. § (3) bekezdésében a „KBH” szövegrészek helyébe
a „KNBSZ”,
d) 12. § (4) bekezdésében a „KBH-t” szövegrész helyébe a „KNBSZ-t”,
e) 12. § (5)–(7) bekezdésében, 13. § (2) bekezdés a) pontjában, 13. § (5) bekezdésében, valamint 14. §
(6) bekezdésében a „KBH” szövegrész helyébe a „KNBSZ”
szöveg lép.

8. Záró rendelkezések
9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 287/2012. (X. 11.) Korm. rendelete
a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. évi kiegészítõ emelésérõl
A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következõket rendeli el:
1. §

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdése
alapján 2012. november 1-jétõl – 2012. január 1-jei visszamenõleges hatállyal – 1,6 százalékkal hivatalból kell
emelni azt
a) az öregségi nyugdíjat,
b) a rehabilitációs járadékot,
c) az özvegyi nyugdíjat,
d) a szülõi nyugdíjat,
e) az árvaellátást,
f) a baleseti hozzátartozói nyugellátást,
g) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
h) a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
i) a korhatár elõtti ellátást,
j) a szolgálati járandóságot,
k) az átmeneti bányászjáradékot,
l) a balettmûvészeti életjáradékot,
m) a rokkantsági ellátást,
n) a rehabilitációs ellátást,
o) a baleseti járadékot,
p) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított
ellátást, és
q) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény szerinti közszolgálati járadékot [az a)–q) pont szerinti ellátások a továbbiakban együtt:
ellátás],
amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emelésérõl szóló 335/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet 2. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti emelés megilleti a 2011. december 31-ét követõ idõponttól
a) megállapított vagy folyósított saját jogú ellátásban részesült személyt is, ha ezt az ellátását a januári emelésre
jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátása
megszûnését követõ naptól, újraszámítás nélkül állapították meg – ideértve a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak
megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. §
b) pontja szerinti esetet is –,
b) megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban vagy baleseti járadékban részesült személyt is,
ha az ellátását a januári emelésre jogosító rehabilitációs járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs
ellátásának vagy baleseti járadékának megszûnését követõ naptól állapították meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több – a (2) bekezdés szerinti –
változás következett be.
(4) A megállapítás idõpontjától kezdõdõen az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell emelni a 2011. december 31-ét
követõen megállapított özvegyi nyugdíjat, szülõi nyugdíjat, árvaellátást és baleseti hozzátartozói nyugellátást, ha
a hozzátartozói nyugellátás kiszámításának alapja az elhunyt jogszerzõ 2012. január 1-jét megelõzõ idõponttól
megállapított saját jogú nyugellátása vagy korhatár elõtti öregségi nyugdíja.
2. §

(1) Ha egy személy részére egyidejûleg több, e rendelet alapján emelendõ ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön
kell emelni.
(2) Több ellátásra való jogosultságot érintõ változás esetén a változás idõpontjától kezdõdõen a saját jogú és
a hozzátartozói nyugellátások összegét emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás
a változás napját megelõzõen is önállóan került volna folyósításra.
(3) Az özvegyi és a szülõi nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.
(4) Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított ellátás esetén a magyar szerzõdõ felet
terhelõ ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.
(5) Az emelést a 2012. november havi ellátásoknak
a) az 1. § (1) bekezdésében nem említett nem társadalombiztosítási ellátás,
b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel
összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék,
c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetésérõl szóló 1991. évi
XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépõ pótlék
nélküli összegére kell végrehajtani.
(6) Ha a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emelésérõl szóló 335/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
alapján megemelt ellátásra való jogosultság 2012. november 1-je elõtt megszûnt, és – új ellátásra való jogosultság
esetén – a korábbi ellátás helyett megállapított új ellátás nem felel meg az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak,
a megszûnt ellátás jogosultját, illetve a jogosult halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személyt
egy összegben megilleti a megszûnt ellátás emelésének az ellátás folyósítási hónapjaira számított összege.

3. §

(1) A jogosultak számára a 2012 novemberére járó ellátásokat hivatalból emelt összegben kell folyósítani.
(2) Az 1. és 2. § alapján a 2012. január–október hónapokra járó emelés összegét – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
a 2012 novemberére járó ellátással egyidejûleg, egy összegben, hivatalból kell folyósítani.
(3) A 2. § (6) bekezdése alapján járó összeget a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság kérelemre folyósítja
a) a megszûnt ellátás után emelésre jogosult személy részére, ha a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított
ellátásban 2012 novemberében nem részesül,
b) a megszûnt ellátás után emelésre jogosult személy halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott
személy részére.

4. §

A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak
a) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezõgazdasági
szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka,
b) a korhatár elõtti ellátás,
c) a szolgálati járandóság,
d) az átmeneti bányászjáradék,
e) a balettmûvészeti életjáradék,
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f)

a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított
ellátások, és
g) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény szerint megállapított közszolgálati járadék
emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.
5. §
6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 62. § (7) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2012. január 1-jétõl havi 77 480 forint
összeghatárig folyósítható együtt.”
(2) A TnyR. a következõ 95. §-sal egészül ki:
„95. § A nyugellátások és egyes más ellátások 2012. évi kiegészítõ emelésérõl szóló 287/2012. (X. 11.) Korm. rendelettel
megállapított 62. § (7) bekezdését 2012. január 1-jére visszamenõlegesen kell alkalmazni.”
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 288/2012. (X. 11.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint az ivóvíz minõségi követelményeirõl
és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 3. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 59. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Azon egészségügyi szolgáltató, amelynek a székhelyén vagy a telephelyén 2012. június 30-ával a szakmai
minimumfeltételek szerinti sürgõsségi ellátáshoz szükséges aktív fekvõbeteg-szakellátó tevékenysége vagy szakmája,
szakmái megszûntek, de a megszûnõ szakmájában, szakmáiban a székhelyén vagy az adott telephelyen
járóbeteg-szakellátási tevékenységet végez, és a biztosítottak számára folyamatosan rendelkezésre áll az erre
vonatkozó jogerõs mûködési engedély szerint, az R.-ben meghatározott fix összegû díjra jogosult a megállapított
TVK-ján felül, feltéve, hogy a szolgáltató a székhely vagy az adott telephely szerinti településen lévõ másik telephelyén
vagy székhelyén sem végez a megszûnõ szakmában, szakmáiban aktív fekvõbeteg-szakellátó tevékenységet.”

2. §

A Kr. a következõ 66. §-sal egészül ki:
„66. § Az 59. §-nak az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés
rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 288/2012. (X. 11.) Korm. rendelettel
megállapított (1) bekezdését a 2012. október 1-jén jogerõs mûködési engedély alapján folyamatosan rendelkezésre
álló szolgáltatók tekintetében 2012. október 1-jétõl kell alkalmazni.”
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(1) Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 6. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Ha a (4) bekezdés szerint a víz ivásra, fõzésre való felhasználását meg kell tiltani, az üzemeltetõ köteles az
érintettek számára 3 liter/fõ/nap ivóvizet biztosítani. Az ivóvizet az érintettek számára – a helyi földrajzi sajátosságokra
is figyelemmel – az érintett lakóépületekbõl megközelíthetõ helyen, az érintett lakosok számára reálisan elérhetõ
távolságban kell biztosítani.”
(2) Az R. 6. §-a a következõ (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A (9) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, amennyiben az arra kötelezett az átmeneti ivóvízellátásról – annak
kiszállítással történõ biztosításának kiváltása érdekében – átmeneti jelleggel telepített szûrõberendezéssel
gondoskodik, az átmeneti ivóvízellátáshoz szükséges berendezések üzemeltetésének önköltségi áron számított
kiadásait a víziközmû tulajdonosa viseli. A víziközmû tulajdonosa e kiadásait a fogyasztóra nem háríthatja át.”
(3) Az R. 10. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A (4), (6) és (11) bekezdés szerinti vízminõségi jellemzõ alkalmazási kötelezettségének beálltáig az 1. számú
melléklet F) részében foglalt ideiglenes határértéket kell alkalmazni.”
(4) Az R. 6. § (6) bekezdésében és 6. § (9) bekezdésében a „helyi” szövegrész helyébe a „települési” szöveg lép.
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelete
a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól
A Kormány a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés l) pontjában, valamint az épített környezet
alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, a 40. § tekintetében a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

(1) E rendelet hatálya
a) a vasúti pálya és – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a vasúti pálya tartozékai, a különleges vasutak
(a továbbiakban együtt: vasúti építmény) mûszaki engedélyezési eljárásaira,
b) a vasúti pálya felszín alatti szakaszainak a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban:
Vtv.) 2. § (4) bekezdés 3. pontjában meghatározott vasúti üzemi létesítményeinek azon részein, amelyek az
utasforgalom számára megnyitottak, az utasforgalom áramlását befolyásoló objektumok elhelyezésének
engedélyezésére
terjed ki.
(2) A vasúti biztosítóberendezések, folyamatirányító automatika, központi forgalomirányító berendezés mûködését
biztosító szoftverek megfelelõségét csak a berendezések engedélyezési és bejelentési eljárásaiban vizsgálja a hatóság
a vasúti közlekedés biztonsága szempontjából.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a vasúti pálya felszín alatti szakaszainak tartozékaként beépített gépészeti, polgári védelmi, tûzvédelmi
berendezéseire,
b) a vasúti állomások épületeire, a mozgólépcsõre, valamint a mozgójárdára,
c) a honvédségi használatú vasúti építményekre, ideértve a vasúti pályát és tartozékait, valamint a vasúti üzemi
létesítményeket is,
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a vasúti pálya alábbi tartozékaira: jelzõhíd, áteresz, a vasúti jelzõberendezés, a vasúti felsõvezetékhez kapcsolt
berendezések és alállomások, a hõnfutásjelzõ berendezés, a vasúti távközlõ vezetékek, berendezések; ezek
alépítményei és – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – az elektronikus berendezések mûködését biztosító
szoftverek.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. átalakítás: a meglévõ vasúti építmény engedélyezett mûszaki paramétereinek, kapacitásának növelése vagy
használati módjának megváltoztatása érdekében végzett, új vasúti építmény építésének nem minõsülõ építési
munka;
2. áteresz: olyan vasúti pályatartozék, amely vasúti terhet visel, a vasúti pálya alatti szabad nyílást hidal át, és
amelynek belsõ átmérõje, vagy a hídfõkre vagy hídfalazatokra merõlegesen mért nyílása két méternél nem
nagyobb;
3. építési forgalom: az építési tevékenységet támogató vasúti közlekedés, valamint az épített vasúti pálya és
tartozékainak kipróbálását szolgáló próbamenetek;
4. feltétfüzet: a hazai vasúti pályahálózaton elsõ alkalommal létesített vagy alkalmazott berendezés, szerkezet,
készülék, részegység, szerkezeti elem mûszaki és biztonsági követelményeinek leírása;
5. karbantartás: meglévõ vasúti építmény, tartozékai, alrendszerei, rendszerelemei bármely okból történõ javítása,
helyreállítása, ha az nem jár a használatbavételi engedélyben meghatározott mûszaki jellemzõk – sebesség,
tengelyterhelés – növelésével, valamint a nyomvonal, és a pályatartozékok funkciói nem változnak, és a javítás,
helyreállítás nem jár a pálya vagy tartozékainak megszüntetésével;
6. korlátozott szolgáltatási szintû forgalom: a vasúti pályán, a pályahálózat mûködtetésére engedéllyel rendelkezõ
szervezet által meghatározott módon, de legfeljebb a vasúti hatóság által engedélyezett feltételekkel történõ
vasúti személyszállítás vagy árutovábbítás;
7. vasútgépészeti berendezés: azok a vasúti pálya tartozékok, amelyek gépészeti berendezéssel biztosítják
a vasútüzem mûködését, a rakodó-, mérlegelõ-, valamint jármûmozgató berendezések, vágányfék, siklás
érzékelõ.

3. §

(1) Vasúti építmény építéséhez, használatbavételéhez, forgalombahelyezéshez, átalakításához, korszerûsítéséhez,
megszüntetéshez, üzemszünet engedélyezéséhez, feltétfüzet alkalmazásához – a 32–34. §-ban foglalt kivételekkel –
a vasúti közlekedési hatóság engedélye szükséges.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett építési tevékenységek hatósági engedély nélkül végezhetõk.

II. FEJEZET
AZ EGYES VASÚTI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK
4. §

A vasúti építményre vonatkozó vasúti közlekedési hatósági eljárások során kiadható mûszaki engedélyek
(a továbbiakban: vasúti hatósági engedély) fajtái:
a) feltétfüzet alkalmazási engedély,
b) elvi építési engedély,
c) vasút építési engedély,
d) átalakítási, korszerûsítési engedély,
e) használatbavételi engedély,
f) ideiglenes használatbavételi engedély,
g) fennmaradási engedély,
h) megszüntetési vagy bontási engedély,
i) üzemszünet engedély,
j) eltérési engedély.
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1. Az engedélyezési eljárások közös szabályai
5. §

(1) Az e rendelet szerinti engedélyezési eljárásokban hatásterületnek minõsül azon ingatlan területe, amelyeket
a tervezett tevékenység terület-igénybevétellel érinti, vagy amely közvetlenül határos a tevékenységgel igénybevett
ingatlan tervezési határok közötti területével.
(2) Az e rendelet szerinti eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben
(a továbbiakban: Ket.) meghatározott feltételek külön vizsgálata nélkül ügyfélnek minõsül az, aki – a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerint – elõzetes
vizsgálati eljárásban, vagy környezeti hatásvizsgálati eljárásban ügyfél volt, valamint az, akinek az ingatlanra
vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
(3) A vasúti közlekedési hatóság döntéseit – a (4) bekezdésben meghatározott hirdetményi út kivételével – írásban közli
a kérelmezõvel, az építtetõvel, a tervezõvel, az eljárásban közremûködõ szakhatóságokkal, a vasúti építmény
kezelõjével és tulajdonosával, valamint a terület igénybevétellel érintett ügyfelekkel.
(4) Az építési tevékenységgel érintett, a hatásterületen élõ – a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó – ügyfeleket
hirdetményi úton kell értesíteni a vasúti közlekedési hatóság döntéseirõl.

6. §

(1) Az engedély iránti kérelmet írásban kell elõterjeszteni.
(2) A kérelemhez csatolni kell – a c) pontban foglaltak kivételével – egy eredeti és egy másolati példányban:
a) az egyes építési tevékenységek 1. mellékletben foglalt – a vasúti pályahálózat mûködtetõjének hozzájárulásával
záradékolt – mûszaki dokumentációját, szakági terveit,
b) az átjárhatósági mûszaki elõírásokban elõírt alrendszerekre, vagy rendszerelemekre megfelelõség-értékelõ
szervezet vagy bejelentett szervezet tanúsítását vagy megfelelõség-értékelését, valamint – ha jogszabály elõírja –
kockázatértékelést,
c) egy eredeti példányban a fejlesztési közremûködõ által vagy megbízásából kezdeményezett eljárások esetében
a Vtv. 14. § (5) bekezdésében meghatározott, a kérelemben szereplõ építmény üzemeltetõjével kötött
együttmûködési szerzõdést,
d) vasútgépészeti berendezéseknél a vasútgépészeti berendezések mûszaki dokumentációját,
e) veszélyes áruk mozgatását végzõ berendezéseknél a berendezéseknek a környezetre gyakorolt hatására
vonatkozó számításokat, nyilatkozatokat.
(3) A szakhatóság állásfoglalásának kialakításához átnézeti helyszínrajzot és mûszaki leírást kell mellékelni.

7. §

Amennyiben jogszabály valamely munkarész elkészítését tervezési jogosultsághoz köti, a vasúti közlekedési hatóság
a tervezõ jogosultságát ellenõrzi.

8. §

A vasúti közlekedési hatóság helyszíni szemlét tart
a) ha az építést nem kizárólag a Magyar Állam vagy az építtetõ tulajdonában álló területre tervezik, vagy
b) a használatbavételi vagy fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során.

2. Feltétfüzet alkalmazási engedély
9. §

(1) A kérelmezõ az alkalmazni tervezett berendezések, alrendszerek, alkatrészek mûszaki, biztonsági követelményeire
saját döntése, vagy jogszabály elõírása szerint feltétfüzetet készít a megfelelõség-értékelõ szervezet általi tanúsítás
alapjául.
(2) A feltétfüzet alkalmazását a vasúti közlekedési hatóság engedélyezi.

3. Elvi építési engedélyezési eljárás
10. §

(1) Az e rendelet szerinti építési tevékenységek engedélyezési feltételeinek elõzetes tisztázása céljából a vasúti
közlekedési hatóságtól elvi építési engedély kérhetõ.
(2) Elvi építési engedély adható a megvalósítandó vasúti közlekedési hatósági engedélyköteles vasúti építmény egészére,
meghatározott részére, alrendszereire, rendszerelemeire. Az eljáráshoz a kérelmezõnek mellékelnie kell a vasúti
építmény, alrendszer, rendszerelem mûszaki leírását, elvi helyszínrajzát vagy elrendezési vázlatát, és az elvi engedély
feltételeit megalapozó dokumentumokat, számításokat.
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(3) Az építményekkel kapcsolatos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott elõírásaitól eltérõ mûszaki
megoldásra irányuló kérelem elvi építési engedélykérelem formájában is benyújtható.

4. A vasúti építési engedélyezési eljárás
11. §

(1) Vasúti építési engedély (a továbbiakban: építési engedély) szükséges a megvalósítandó vasúti közlekedési hatósági
engedélyköteles vasúti építmény egészére, egy szakaszára, vagy valamely alrendszerére.
(2) A vasúti építmény egy szakasza, vagy alrendszere megvalósítására irányuló kérelemhez az építmény egészének
mûködéséhez, a vasúti közlekedés biztonságos lebonyolítási feltételeinek megítéléséhez szükséges adatokat és
dokumentációkat az 1. mellékletben foglaltak szerint mellékelni kell.

12. §

Az építési engedély iránti kérelem elbírálása során a vasúti közlekedési hatóság köteles meggyõzõdni arról, hogy
a) a kérelem részét képezõ valamennyi engedélyköteles tervrészlet felelõs tervezõje rendelkezik-e a terv
elkészítéséhez szükséges jogosultsággal,
b) a 1. mellékletben elõírt dokumentumok rendelkezésre állnak-e,
c) a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a jogszabályokban elõírt szakmai, mûszaki és tartalmi követelményeknek.

13. §

(1) A vasúti közlekedési hatóság az építési engedélyt akkor adja meg, ha a tervezett építmény a hatályos jogszabályokban,
a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos, a vasúti pályahálózat-mûködtetõ által megállapított, a vasúti
közlekedési hatóság által a Vtv. 36/H. § (4) bekezdése szerint jóváhagyott szabályokban foglalt követelményeknek
megfelel.
(2) A vasúti közlekedési hatóság az építési engedélyben elõírhatja, hogy a használatbavételi engedély megadásának
feltétele üzemi próba elvégzése.
(3) Az építési engedély megadásáról hozott határozatnak – a Ket.-ben foglaltakon túlmenõen – tartalmaznia kell:
a) amennyiben az engedélyes fejlesztési közremûködõ, azon szervezet megnevezését, amely az elkészült vasúti
építmény mûködtetõje lesz,
b) az engedélyezett vasúti építmény pontos megnevezését, helyét, az engedélyezési tervre történõ utalást és
a beazonosításához szükséges rövid leírást,
c) az építés feltételeit, a szakhatósági elõírásokat,
d) az engedély hatályának idõtartamát,
e) a kérelmezõ kötelezését arra, hogy a kivitelezés megkezdésének idõpontját és felelõs mûszaki vezetõjét a vasúti
közlekedési hatóságnak jelentse be,
f) az ideiglenes használatbavételi engedély, és a használatbavételi engedély feltételeit,
g) az üzemi próba elvégzésére való kötelezést.
(4) A vasúti közlekedési hatóság által engedélyezett dokumentáció alapján kiviteli tervdokumentációt kell készíteni,
amely dokumentáció valamennyi, az építési engedélyekhez elõírt tervmûveletet tartalmazza.
(5) Az építés csak jogerõs és végrehajtható, hatályos építési engedély, a jóváhagyott – engedélyezési záradékkal ellátott –
engedélyezési terv, és a kiviteli tervdokumentáció birtokában kezdhetõ meg.
(6) A vasúti közlekedési hatóság az építési engedély megadása esetén a határozat jogerõre emelkedése után az
engedélyezésre benyújtott mûszaki tervek egy példányát a mûszaki tervnyilvántartásában helyezi el, engedélyezési
záradékkal és bélyegzõlenyomattal ellátott egy – fejlesztési közremûködõ esetén a kérelemben megjelölt számú –
példányát a kérelmezõnek és a (3) bekezdés a) pontja szerinti üzemeltetõnek kiadja. A vasúti közlekedési hatóság
kérelemre – díj ellenében – a mûszaki tervek további példányait látja el záradékkal és bélyegzõlenyomattal.

5. Az építési engedély hatálya
14. §

(1) A jogerõs építési engedély a jogerõre emelkedéstõl számított öt évig hatályos. Az építési engedély nem veszti hatályát,
ha az építési tevékenységet öt éven belül megkezdték, és azt folyamatosan végzik és az építési tevékenység
megkezdésétõl számított öt éven belül befejezik.
(2) A vasúti közlekedési hatóság az építési engedély idõbeli hatályát öt évnél rövidebb – de legalább két évi –
idõtartamban is megállapíthatja, ha a közlekedés biztonsága, a környezetvédelmi engedély, vagy a szakhatóságok
elõírásai indokolják.
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(3) Az építési engedély hatályát a vasúti közlekedési hatóság – az idõbeli hatály lejárta elõtt – az építtetõ kérelmére
legfeljebb két alkalommal, két-két évvel meghosszabbíthatja. Ha a vasúti létesítmény létesítése, felújítása, valamint
átalakítása európai uniós pénzügyi források bevonásával valósul meg, és a pénzügyi forrás megszerzésének feltétele
a hatályos jogszabályban foglaltak betartása, akkor a közlekedési hatóság új feltételként ezeknek a jogszabályoknak
való megfelelést elõírhatja.
(4) Az építési engedély hatályát veszti
a) a jogerõssé válásának napjától számított öt év elteltével, ha az építési tevékenységet nem kezdték el, és a hatályát
nem hosszabbították meg, vagy
b) ha az építési tevékenységet az a) pontban meghatározott határidõn belül megkezdték, de a megkezdéstõl
számított öt év elteltével használatbavételi engedély iránti kérelmet nem nyújtanak be, vagy a vasúti építmény
ideiglenes, vagy végleges használatbavételi engedély megadására nem alkalmas.

6. Üzemi próba
15. §

(1) A vasúti közlekedési hatóság az építési engedélyben megjelölt mûszaki vagy technológiai okok miatt üzemi próbát
rendelhet el.
(2) Az üzemi próba feltételeit úgy kell meghatározni, hogy az üzemi próba alatt bármilyen jellegû meghibásodás, nem
tervezett mûködés, leállás a vonatforgalom biztonságát nem csökkentheti.
(3) Az építési engedélyben a vasúti közlekedési hatóság rögzíti az üzemi próba
a) idõtartamát, amely nem haladhatja meg a hat hónapot,
b) végrehajtási szabályainak szempontjait,
c) alatt vezetendõ dokumentációkat, kiértékelésük módját,
d) alatt szükséges biztonsági intézkedéseket.
(4) A vasúti közlekedési hatóság az üzemi próbát elrendelõ határozatában meghatározza az üzemi próba alatt az
üzemszerû vasúti forgalom feltételei közül legalább a következõket:
a) a vasúti forgalom lebonyolításának szempontjait,
b) az üzemi próba alá vont pálya, és tartozékai – különös tekintettel a vasúti forgalom biztonságos lebonyolításában
részt vevõ, azokat mûködtetõ, irányító, ellenõrzõ berendezésekre – meghibásodása, hibás mûködése,
üzemszünete esetén követendõ eljárást,
c) az üzemi próba sikertelen befejezése esetén követendõ eljárást.

7. Eltérési engedélyezési eljárás
16. §

(1) Az építési engedélytõl és az ahhoz tartozó helyszínrajztól és mûszaki tervektõl való eltéréshez a vasúti közlekedési
hatóság engedélye szükséges, ha az eltérés
a) a vasúti pálya helyszínrajzi elhelyezését, rendeltetését érinti,
b) a vasúti pálya építési engedélyben meghatározott geometriai jellemzõit megváltoztatja,
c) az alkalmazott berendezéseket megváltoztatja.
(2) Nem minõsül az építési engedélytõl eltérõ megoldásnak, ha az eltérés az alkalmazandó szabványokban, mûszaki
elõírásokban, vagy a mûszaki leírásban meghatározott tûrési határértékét nem haladja meg.
(3) Az eltérési engedélykérelem benyújtható a megvalósítandó hatósági engedélyköteles vasúti építmény egészére,
meghatározott részére, pályatartozékára, vagy annak egy részére.

17. §

(1) A jogerõs építési engedélyben foglaltaktól, valamint az építési engedély mellékletét képezõ engedélyezési tervektõl
való eltérés engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell a módosítással érintett vasúti létesítmény szakasz, vagy
alrendszer engedélyezési tervdokumentációjának változással érintett részét. A kérelemhez az építmény egészének
mûködéséhez, a vasúti közlekedés biztonságos lebonyolítási feltételeinek megítéléséhez szükséges, a létesítési
engedélyhez még be nem nyújtott adatokat is mellékelni kell.
(2) A vasúti közlekedési hatóság újonnan készített – teljes körû – dokumentáció bemutatására kötelezheti a kérelmezõt,
ha a módosítás az engedélyezett tervdokumentáció több, a vasúti közlekedés biztonságát érintõ részletére terjed ki,
vagy egyébként a módosítás miatt az eredetileg engedélyezett dokumentáció áttekintéséhez szükséges.
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8. Az átalakítási engedélyezési eljárás
18. §

Az átalakítási engedélyezési eljárásra a 11–13. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ahol a rendelet
építési engedélyt említ, ott átalakítási engedélyt kell érteni.

9. Használatbavételi engedélyezés
19. §

(1) Az építési engedély alapján megépült, valamint engedély alapján átalakított vasúti építmény – a (4)–(5) bekezdésben
meghatározott kivételekkel – használatbavételi engedély birtokában használható. A használatbavételi engedély az
építmény egészére, vagy önállóan használható részeire, alrendszereire is kiadható.
(2) A használatbavételi engedély iránti kérelmet legkésõbb a mûszaki átadás-átvételt követõ harminc napon belül kell
benyújtani a vasúti közlekedési hatósághoz.
(3) A vasúti pálya azon tartozéka, amely rendeltetésénél fogva a vasúti forgalom biztonságos lebonyolításában vagy
a vasúti terhek viselésében vesz részt – különösen vasúti biztosítóberendezés, mûtárgy, villamos felsõvezeték,
gépészeti berendezés – és építése, átalakítása engedélyköteles, használatbavételi engedély hiányában az üzemszerû
vasúti forgalom lebonyolításában nem vehet részt.
(4) Használatbavételi engedély hiányában, a mûszaki átadás-átvételt megelõzõen, a vasúti pályán, a vasúti mûtárgyon,
valamint a vasúti pálya azon tartozékának önálló mûködése mellett, amely a vasúti forgalom biztonságos
lebonyolítását végzi és építése, átalakítása engedélyköteles, építés alatti forgalom és korlátozott szolgáltatási szintû
forgalom bonyolítható le.
(5) A mûködési engedélyhez kötött tevékenységet végzõ vasúti társaság által mûködtetett vasúti pályahálózaton,
használatbavételi engedély hiányában, a mûszaki átadás-átvételt követõ legfeljebb száznyolcvan napig, korlátozott
szolgáltatási szintû forgalom bonyolítható le.

20. §

(1) A vasúti közlekedési hatóság abban az esetben engedélyezi a vasúti építmény használatbavételét, ha az építmény,
vagy annak önálló használatra alkalmas része az építési, átalakítási engedélynek megfelelõen épült meg,
rendeltetésszerû használatra alkalmas, valamint kielégíti a forgalombiztonsági követelményeket.
(2) A vasúti közlekedési hatóság használatbavételi engedélyt
a) határozott idõre vagy
b) határozatlan idõre
adja ki.
(3) A vasúti közlekedési hatóság – legalább öt éves – határozott idõre adja ki a használatbavételi engedélyt annak a vasúti
építményt üzemeltetõ szervezetnek, amely nem rendelkezik vasútbiztonsági engedéllyel.

21. §

(1) Az építtetõnek a hatósági használatbavétel engedélyezése iránti kérelmet a használatbavétel tervezett idõpontja,
vagy az építési engedély idõbeli hatályának lejárta elõtt legalább negyvenöt nappal kell benyújtania a vasúti
közlekedési hatósághoz. A kérelemnek – a Ket.-ben foglaltakon túlmenõen – tartalmaznia kell:
a) az építmény megnevezését,
b) az építési engedély számát és keltét,
c) az esetleges módosításokat engedélyezõ határozatok számát és keltét,
d) a mûszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének tervezett idõpontját,
e) a használatbavétel tervezett idõpontját,
f) a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott vasúti pályahálózat
nyilvántartásban szereplõ, vagy azok módosításához szükséges adatokat,
g) a vasúti építmény vagyonkezelõjének, tulajdonosának és annak a szervezetnek a megnevezését, amely a vasúti
építmény üzemeltetõje, vasúti pályahálózat esetén mûködtetõje lesz.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a 2. mellékletben építmény-fajtánként meghatározott tartalmú dokumentációt.
(3) Saját célú vasúti pályahálózat esetében a vasúti pálya, a vasúti biztosítóberendezés, valamint a vasúti felsõvezeték
használatbavételi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a csatlakozást biztosító csatlakozó vagy összekötõ
vasúti pálya pályahálózat-mûködtetõjének hozzájárulását.
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22. §

Az építési engedély szerint több ütemben megvalósuló építmény esetén, ha a vasúti pályaszakaszon a forgalom
biztonságosan lebonyolítható, a használatbavételi engedély külön-külön is megadható az építmény meghatározott
szakaszára, pályatartozékára.

23. §

(1) Új vasúti építmény esetén – kivéve, ha a vasúti közlekedési hatóság másként rendelkezik – az építtetõ vagy az
engedélyes legkésõbb a helyszíni szemlén köteles bemutatni a vasúti közlekedési hatóságnak
a) az elkészült létesítmény megvalósult állapotát feltüntetõ dokumentációt a kivitelezõ felelõs mûszaki vezetõjének
nyilatkozatával arról, hogy az elkészült vasúti építmény a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos, a vasúti
pályahálózat-mûködtetõ által megállapított, a vasúti közlekedési hatóság által a Vtv. 36/H. § (4) bekezdése szerint
jóváhagyott szabályokban foglalt követelményeknek megfelel,
b) az építtetõ nyilatkozatát arról, hogy a vasúti építmény az építési engedélynek megfelelõen valósult meg,
c) a vasúti építmény mûszaki átadás-átvételérõl készült jegyzõkönyvet és annak mellékleteit,
d) az engedélyes nyilatkozatát arról, hogy a vasúti építmény üzemeltetésére biztosítja az elõírt szakmai és szervezeti
feltételeket.
(2) Meglévõ vasúti építménynél – kivéve, ha a vasúti közlekedési hatóság másként nem rendelkezik – az engedélyes
legkésõbb a helyszíni szemlén köteles átadni a vasúti közlekedési hatóságnak:
a) a vasúti építmény állapotfelmérését tartalmazó szakértõi jelentést arról, hogy az építmény a mûszaki és
forgalombiztonsági elõírásoknak megfelel,
b) az engedélyes nyilatkozatát arról, hogy a vasúti építmény üzemeltetésére biztosítja az elõírt szakmai és szervezeti
feltételeket.

24. §

A használatbavételi engedélyrõl szóló határozatnak – a Ket.-ben foglaltakon túlmenõen – tartalmaznia kell:
a) az engedélyezett építmény megnevezését, az építési engedély számát és keltét,
b) a vasúti építmény kezelõjének, tulajdonosának a megnevezését,
c) a forgalom biztonságát nem veszélyeztetõ hibák, hiányosságok felsorolását és az építtetõ megfelelõ határidõ
kitûzésével való kötelezését azok megszüntetésére,
d) az építtetõ figyelmeztetését, hogy a hibák, hiányosságok megszüntetésére elõírt határidõ eredménytelen eltelte
esetén a használatbavételi engedély hatályát vesztheti,
e) kötelezést a vasúti létesítmény használatbavételét engedélyezõ határozat jogerõre emelkedését követõ
30 napon belül, az ingatlan vonatkozásában bekövetkezett változás átvezetésére irányuló kérelem, valamint
a megvalósult állapotról készült változási vázrajz földhivatalhoz történõ benyújtására.

10. Ideiglenes használatbavétel
25. §
26. §

Az ideiglenes használatbavételre a 19–24. § rendelkezéseit a 26. §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(1) A vasúti közlekedési hatóság ideiglenes használatbavételi engedélyével a kérelmezõ az építményt vagy annak egy
részét az építési munka teljes befejezése elõtt, meghatározott idõtartamra ideiglenesen használatba veheti, ha azt
forgalomszervezési érdekek, mûszaki vagy technológiai okok indokolják.
(2) A vasúti közlekedési hatóság abban az esetben engedélyezi új létesítésû vasúti építmény ideiglenes
használatbavételét, ha az építmény, vagy annak egy része mûszaki átadása megtörtént, az építési engedélynek
megfelelõen épült meg, rendeltetésszerû használatra alkalmas, valamint kielégíti a forgalombiztonsági
követelményeket.
(3) Ideiglenes használatbavételi engedélyt a vasúti közlekedési hatóság kizárólag határozott idõtartamra, legfeljebb két
évre adhat, amely idõtartamot a forgalomszervezési, mûszaki, vagy technológiai igények és az építés ütemezésének
figyelembevételével határoz meg.
(4) A vasúti közlekedési hatóság ideiglenes használatbavételi engedély idõbeli hatályának idõtartamát kérelemre
legfeljebb két alkalommal egy-egy év idõtartamra meghosszabbíthatja.
(5) Az ideiglenes használatbavételi engedélynek tartalmaznia kell a végleges használatbavételi engedély megadásának
feltételeit.
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11. A fennmaradási engedélyezési eljárás
27. §

(1) Ha az engedélyhez kötött építési munkát engedély nélkül vagy az engedélytõl eltérõ módon végezték el, a vasúti
építményre az építtetõnek a vasúti közlekedési hatóságtól fennmaradási engedélyt kell kérnie.
(2) A fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során a vasúti közlekedési hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy
a megépített vasúti építmény
a) úgy készült-e el, hogy arra az építési engedély megadható lett volna, vagy
b) az átalakítással vagy egyéb módon a mûszaki és forgalombiztonsági, valamint a szakhatóságok által elõírt
feltételeknek megfelelõvé tehetõ-e.
(3) A fennmaradási engedélyezésre a 19–24. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ahol a rendelet
használatbavételi engedélyt említ, ott fennmaradási engedélyt kell érteni.

12. A megszüntetési eljárás
28. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó létesítmény megszüntetése iránti kérelmet a vasúti építmény üzemeltetõje
a megszüntetés tervezett idõpontja elõtt legalább hatvan nappal nyújtja be a vasúti közlekedési hatóságnak.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a 3. mellékletben létesítmény-fajtánként meghatározott tartalmú dokumentációt.
(3) Az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó
vasúti építmények megszüntetése akkor kérelmezhetõ, ha elõzetesen megváltoztatásra került a megszüntetni kívánt
építmény kormányrendelet szerinti besorolása.

29. §

(1) A vasúti építmény megszüntetésérõl szóló határozat – a Ket.-ben foglaltakon túlmenõen – tartalmazza:
a) a megszüntetni kívánt vasúti építmény területének rekultivációjára irányuló kötelezést, vagy a megszüntetés
iránti kérelemben foglalt hasznosítására vonatkozó engedélyt,
b) a megszüntetni kívánt vasúti építményhez kapcsolódó vasúti építményen szükségessé váló átalakítási
intézkedéseket, valamint az átalakítási intézkedések nem teljesítése esetén alkalmazható hatósági
intézkedéseket,
c) a megszüntetni kívánt vasúti építmény kérelemben foglalt – a vasúti kiszolgálást lehetõségét nem biztosító –
megmaradó szerkezeteinek, különösen mûtárgyak, pályatartozékok, pályaszakasz átminõsítését nem vasúti célú
építménynek,
d) a vasúti létesítmény fennmaradásáról és a nem vasúti funkciót ellátó létesítmények közé történõ átsorolásáról
szóló rendelkezést,
e) a vasúti létesítmény megszüntetését követõen a területének ingatlan-nyilvántartási rendezésére irányuló
kötelezést,
f) a vasúti létesítmény megszüntetésének bejelentését követõ 30 napon belül az ingatlan vonatkozásában
bekövetkezett változás átvezetésére irányuló kérelem, valamint a megvalósult állapotról készült változási vázrajz
földhivatalhoz történõ benyújtására irányuló kötelezést.
(2) Megszüntetni kívánt vasúti létesítményekkel érintett vasúti átjáró esetében a megszüntetési engedély jogosultja
a helyreállítás keretében a csatlakozó úttal azonos minõségû utat köteles építeni.

13. Üzemszünet engedélyezési eljárás
30. §

(1) A vasúti építmény üzemszünet engedélyezésére irányuló kérelem nyújtható be az használatbavételi engedéllyel
rendelkezõ vasúti építményre.
(2) A kérelemnek – a Ket.-ben foglaltakon túlmenõen – tartalmaznia kell:
a) az üzemszünet indokolását,
b) a vasúti közlekedés biztonsága érdekében megtett intézkedések bemutatását,
c) az üzemszünet ideje alatti, a jó mûszaki állapot folyamatos fenntartása érdekében tervezett intézkedések
bemutatását.
(3) Annak érdekében, hogy a vasúti építmény az üzemszünet alatt a vasút közlekedési tevékenységre nézve a legkisebb
kockázatot jelentse, a vasúti közlekedési hatóság az engedélyben meghatározza a vasúti építményre vonatkozó
üzemeltetési és karbantartási feltételeket és követelményeket, valamint az engedély idõbeli hatályának lejárta után az
újbóli üzembe vétel feltételeit.
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(4) Az újbóli üzembe vétel esetén az üzemszünettel érintett vasúti építményekre vonatkozóan a vasúti közlekedési
hatóság a korábbi használatbavételi engedély feltételeihez kötve van.
(5) A kérelmet a vasúti építmény tulajdonosa, vagy a tulajdonos hozzájárulásával a pályahálózat-mûködtetõ nyújthatja be.

14. Jogutódlás
31. §

A vasúti közlekedési hatóság részére – annak igazolása mellett – írásban be kell jelenteni:
a) ha az e rendeletben szabályozott engedély idõbeli hatályának tartama alatt az engedélyes helyébe a polgári jog
szerinti jogutódja lép,
b) ha a használatbavételi engedéllyel rendelkezõ vasúti pálya vagy annak egy része tekintetében
a tulajdonviszonyban, vagy az üzemeltetõi jogviszonyban jogutódlás következik be.

III. FEJEZET
BEJELENTÉSI ELJÁRÁS
15. A bejelentés megtétele
32. §

(1) Vasútbiztonsági engedély birtokában a 4. mellékletben felsorolt tevékenységek megkezdését a vasúti közlekedési
hatóság, továbbá a 4. melléklet a) pont ae)–ag) alpontjában, c) pont ca)–cb), valamint ce)–cg) alpontjában
meghatározott esetekben a tevékenység helye szerint illetékes környezetvédelmi hatóság részére is be kell jelenteni.
(2) Az építési és a bontási bejelentés megtételétõl számított egy évig folytatható a bejelentett tevékenység.
(3) A bejelentés tartalmazza:
a) a bejelentõ nevét, megnevezését,
b) a bejelentõ címét, szervezet esetén székhelyét,
c) az építési tevékenységgel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát,
d) a bejelentés 4. melléklet szerinti megnevezését,
e) a bejelentés tárgyát és annak rövid leírását a bejelentéssel érintett építmények számának, típusának és
rendeltetésének megjelölésével,
f) a bejelentés tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, számát és keltét,
g) a vasúti pályahálózat-mûködtetõ hozzájáruló nyilatkozatát a tevékenység végzéséhez,
h) az építési és bontási bejelentéshez csatolt tervezõi nyilatkozatot, vagy a használatbavételi bejelentéshez csatolt
felelõs mûszaki vezetõ nyilatkozatot, és
i) az eljárási illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.
(4) A bejelentéshez mellékelni kell a bejelentett építmény hatósági nyilvántartáshoz szükséges adatait tartalmazó
mûszaki leírást és a bejelentett építmény helyszínrajzát egy eredeti és egy másolati példányban, valamint tervezõi
nyilatkozatot.
(5) A tervezõi nyilatkozat tartalmazza
a) az építtetõ nevét, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén megnevezését,
b) a felelõs tervezõ nevét, címét, jogosultsága számát,
c) az építési tevékenység
ca) megnevezését,
cb) helyét, az ingatlan címét, helyrajzi számát, és
cc) rövid leírását, jellemzõit.
(6) A felelõs mûszaki vezetõi nyilatkozat az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló kormányrendeletben
meghatározottakat tartalmazza.

33. §

(1) A bejelentést a tevékenység tervezett megkezdésekor – a 32. § (1) bekezdésében meghatározott, a környezetvédelmi
hatóság hatáskörébe tartozó esetekben legalább tizenöt nappal – kell megtenni.
(2) Az építtetõ köteles bejelenteni a vasúti közlekedési hatóságnak a bejelentett tevékenység befejezését.
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16. A bejelentés nyilvántartásba vétele
34. §

A vasúti közlekedési hatóság a bejelentés megérkezését követõ naptól számított tíz napon belül a bejelentésben
foglaltakat hivatalból nyilvántartásba veszi, és az errõl szóló határozatában – a bejelentés fajtájától függõen –
tájékoztatja a bejelentõt arról, hogy
a) a bejelentés alapján annak megtételétõl számított legfeljebb hat hónapig folytatható építési vagy bontási
tevékenység, ezt követõen a tevékenység jogszerûen nem folytatható, befejezetlen építési vagy bontási
tevékenység esetén a tevékenység folytatásához új bejelentést kell tenni,
b) a bejelentett építési vagy bontási tevékenységtõl eltérni csak ismételt bejelentés alapján lehet.

IV. FEJEZET
A VASÚTI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG ELLENÕRZÉSEI
17. Vasúti építésfelügyeleti ellenõrzés
35. §

A vasúti közlekedési hatóság – az építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló kormányrendeletben foglaltakon túl –
ellenõrzi, hogy
a) a kivitelezési tevékenység a jogerõs vasúti hatósági engedély mellékletét képezõ jóváhagyott – záradékolt –
dokumentáció és az az alapján készített kivitelezési dokumentáció alapján, a szakmai és biztonsági elõírások
megtartásával történik-e, továbbá a vasúti építmény szerkezetei az engedélyezési és kivitelezési tervnek
megfelelnek-e,
b) a kivitelezõ rendelkezik-e valamennyi, a vasúti forgalom biztonságos lebonyolításához, az építési terület és
a vasúti forgalom elhatárolásához, valamint kölcsönös védelméhez szükséges személyi és tárgyi feltétellel és
betartják-e az elõírásokat,
c) a vasúti építményekre vonatkozó átjárhatósági mûszaki elõírások követelményeit a kivitelezési tevékenység
végzése során megtartották-e,
d) a felhasznált beépített anyagok, szerkezetek, vasúti rendszerelemek, berendezések, rendelkeznek-e érvényes
megfelelõség igazolással, a megfelelõség igazolást az arra jogosult szervezet állította-e ki,
e) a bejelentés alapján végezhetõ tevékenysége megfelel-e a bejelentés tartalmának.

18. A vasúti építmények üzemeltetése, és üzemben tartása ellenõrzése
36. §

A vasúti építmény üzembentartója a vasúti közlekedési hatóság ellenõrzése során köteles az ellenõrzéshez szükséges
eszközöket és munkaerõt ellenszolgáltatás nélkül a vasúti közlekedési hatóság rendelkezésére bocsátani.

V. FEJEZET
NYILVÁNTARTÁS
37. §

(1) Az e rendelet szerinti engedélyekrõl a vasúti közlekedési hatóság nyilvántartást vezet, amely a következõ adatokat
tartalmazza:
a) az engedély száma,
b) az engedély fajtája,
c) az engedélyes neve, székhelye, elérhetõségei,
d) az engedélyezett vasúti építmények megjelölése,
e) az engedély idõbeli hatálya,
f) az engedélyben rögzített korlátozások.
(2) A nyilvántartásba bejegyzett adatokat – ideértve az idõközben módosított vagy törölt adatokat – az adott vasúti
létesítmény nyilvántartásból való törlését követõ tíz évig meg kell õrizni. A törölt adatnak a törlést követõ három évig
online megállapíthatónak kell maradnia.
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VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
38. §

(1) Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

39. §

(1) Azon vasúti pályára és tartozékaira, amelyek a vasúti közlekedési hatóság jogerõs építési vagy létesítési engedélye
alapján valósultak meg, de
a) e rendelet hatálybalépésekor használatbavételi engedéllyel nem rendelkeznek,
b) forgalomba helyezésüket a vasúti pályahálózat üzemeltetõje végezte, valamint
c) a pályán, vagy biztonsági, mûködtetési, irányító, vagy ellenõrzõ funkciót ellátó tartozékának mûködése mellett
e rendelet hatálybalépésének idõpontjában üzemszerû vasúti forgalom bonyolítása történik,
ideiglenes használatbavételi engedély iránti kérelmet 2014. december 31-ig be kell nyújtani. Ideiglenes
használatbavételi engedélyt a vasúti közlekedési hatóság kizárólag határozott idõtartamra két évre adhat. A vasúti
közlekedési hatóság ideiglenes használatbavételi engedély idõbeli hatályának idõtartamát kérelemre legfeljebb két
alkalommal egy-egy év idõtartamra meghosszabbíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ideiglenes használatbavételi engedélyben a 15. § (1) bekezdésében meghatározott okból
a vasúti közlekedési hatóság üzemi próbát rendel el, amelynek az idõtartama nem lehet hosszabb hat hónapnál. Az
üzemi próba sikertelensége estén új üzemi próbát még két alkalommal lehet lefolytatni, amelynek megkezdését
a vasúti közlekedési hatóságnak elõzetesen be kell jelenteni.
(3) Az ideiglenes használatbavételi engedély hatálya alatt használatbavételi engedély iránti kérelmet kell benyújtani
a vasúti közlekedési hatósághoz.
(4) Az ideiglenes használatbavételi engedély lejártát követõen vasúti közlekedési tevékenység használatbavételi
engedély nélkül nem folytatható.
(5) A vasútbiztonsági engedély megszerzésére nem kötelezett vasúti pályahálózatra vonatkozóan a vasúti építmény
üzembentartója köteles 2014. december 31-ig a mûszaki paramétereket tartalmazó adatokat szolgáltatni
a kezelésében álló vasúti építményekrõl a vasúti közlekedési hatóság részére. Az adatszolgáltatáshoz szükséges
ûrlapot a vasúti közlekedési hatóság az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.

40. §

Hatályát veszti a vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemeltetésük ellenõrzésérõl szóló 15/1987. (XII. 27.)
KM–ÉVM együttes rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelethez
A vasúti építmények engedélyezési eljárásaiban benyújtandó dokumentációk jegyzéke
építmény-fajtánként
1. Valamennyi építményre vonatkozóan:
a) tervezõi nyilatkozat a mûszaki és hatósági elõírások megtartásáról és a tervezõi jogosultságról;
b) amennyiben a beruházás fejlesztési közremûködõvel történik, a várható üzemeltetõ és fejlesztési közremûködõ
közti feladatmegosztásról kötött szerzõdés;
c) amennyiben a beruházó és az üzemeltetõ nem azonos, a tervdokumentáció üzemeltetõi záradéka és szöveges
hozzájárulás;
d) érintett közmûvekrõl tervezõi nyilatkozat és a közmûkezelõk 6 hónapnál nem régebbi hozzájáruló nyilatkozatai;
e) a hatásterület ügyfeleinek kimutatása;
f) amennyiben a megvalósításhoz más tulajdonában álló ingatlant kell igénybe venni, az érintett ingatlanokról
kisajátítási terület-kimutatás és tervrajz;
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amennyiben a kisajátítási eljárás termõföldet érint, az ingatlanügyi hatóság termõföld más célú hasznosítására
vonatkozó jogerõs engedélye;
h) amennyiben a beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló kormányrendelet alapján arra kötelezett, az elõzetes vizsgálati eljárást lezáró jogerõs döntés, vagy jogerõs
környezetvédelmi engedély;
i) amennyiben a beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló kormányrendelet alapján arra kötelezett, a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatára szolgáló adatlap.
Vasúti pálya engedélyezési terve
Vasúti pálya, kivéve a 2.2. pontban foglaltakat:
a) átnézeti helyszínrajz (1:10000 vagy 1:25000 méretarányban);
b) helyszínrajz (1:500 vagy 1:1000 méretarányban);
c) mûszaki leírás;
d) forgalmi üzemi terv és vizsgálat;
e) hossz-szelvény (1:1000 vagy 1:2000 vízszintes, és 1:50 vagy 1:100 függõleges méretarányban);
f) minta- és jellemzõ keresztszelvények (1:50 vagy 1:100 méretarányban);
g) víztelenítési és vízelvezetési terv;
h) felépítmény-szerkezeti terv – egyedi kialakítás esetén;
i) geotechnikai szakvélemény és terv;
j) amennyiben biztosítási módját a vasúti közlekedési hatóság határozza meg, a közút-vasút szintbeni keresztezés
helyszínrajza, hossz-szelvénye, mûszaki leírása;
k) földalatti vasútnál a fõszellõzés sémája a mûtárgyak feltüntetésével, a mozgólépcsõk, liftek telepítési terve;
l) közúti vasutaknál forgalomtechnikai terv.
Kötélpálya, függõpálya, sikló sífelvonó:
a) helyszínrajz (1:500 vagy 1:1000 méretarányban);
b) hossz-szelvény (pályaterv) (1:10000 vagy 1:25000 méretarányban);
c) mûszaki leírás;
d) üzemi számítások;
e) a tartó- és feszítõkötelek méretezése, a kötelek összekötõ és alátámasztó szerelvényeinek rajzai és számításai;
f) a hajtómû (fékmû) teljesítményszámítása, a vonókötél és feszítõ köteleinek méretezése;
g) a hajtómû és fékek terve és azok fontosabb elemeinek számítása, a fékek teljesítményeinek ellenõrzõ számítása;
h) a vonókötél-feszítési, a tartókötelek feszítési- és lehorgonyzási terve, valamint méretezése;
i) az állomások elrendezési terve a gépészeti berendezések feltüntetésével;
j) tartószerkezetek terve és statikai számítása (az alapozásra is kiterjedõen);
k) védõhidak, védõhálók és egyéb biztonsági berendezések általános és részletes tervei, valamint számításai;
l) a meglevõ más létesítményeknek a függõpálya építésével kapcsolatban szükségessé váló átalakítás tervei;
m) a függõpályán közlekedõ szállítókocsik, kocsik összeállítási tervei az ûrszelvények feltüntetésével,
a vonszoló-elemek, ülések részlettervei;
n) az erõsáramú berendezések, valamint a jelzõ- és biztosítóberendezések elvi kapcsolási rajza és mûszaki leírása;
o) geotechnikai szakvélemény;
p) térvilágítási tervek és számítások;
q) területek kisajátítási tervei a helyrajzi számokat feltüntetve;
r) üzemeltetési és karbantartási utasítás.
Vasúti pálya tartozékai
Vasúti terhet viselõ szerkezetek
Valamennyi, vasúti terhet viselõ szerkezet:
a) mûszaki tervdokumentáció:
aa) helyszínrajz csatlakozó útvonalakkal és közterületekkel (1:500 vagy 1:1000 méretarányban),
ab) általános terv (1:100 méretarányban),
ac) mûszaki leírás;
b) a vasúti mûtárgy építésével érintett keresztezõ közutak, gyalogos- és kerékpárutak, vasút, villamos, trolibusz,
vízfolyás, közmûvek és egyéb létesítmények, üzemeltetõi, kezelõi hozzájárulása;
c) a vasúti mûtárgyakba építendõ mozgólépcsõk, mozgójárdák, felvonók gépészeti tervei;
d) aluljárók esetén térvilágítási tervek;
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e) vízfolyás keresztezése esetén vízmûtani adatok és vízmûtani számítás;
f) acél hidak esetén jellemzõ csomópontok, tartóbekötések, illesztések vázlatai,
g) különleges egyedi kialakítású hidak esetén jellemzõ szerkezeti részek vázlat rajzai.
Nem típusterv alapján épülõ 5 méternél nagyobb szabad nyílású híd, valamint nyílás mérettõl függetlenül gyalogos,
kerékpáros, közúti, villamos, vasúti és egyéb közlekedési célt szolgáló aluljáró, valamint vasúti alagút esetében:
a) közelítõ erõtani számítás;
b) geotechnikai szakvélemény;
c) alagút víztelenítési terve.
Típusterv alapján épülõ 10 méternél nagyobb szabad nyílású híd:
a) közelítõ erõtani számítás az alapozásra.
Terméktanúsítással rendelkezõ elõre gyártott szerkezetek beépítése esetén:
a) alkalmazhatósági tanúsítvány;
b) elem(ek) beépítésének technológiai leírása;
c) geotechnikai szakvélemény.
Nem típusterv alapján épülõ, 2 évnél rövidebb idõtartamra beépített ideiglenes hidak többször felhasznált
szerkezetei, valamint 30 m-nél nagyobb szabad nyílású vasúti híd-provizórium:
a) próbaterhelésre vonatkozó mérések, eredmények;
b) szerkezeti elem aktuális használati utasítása, újbóli felhasználhatóság igazolása;
c) részletterv és erõtani számítás a típustervtõl eltérõ módú alkalmazás esetén.
Vasúti zajárnyékoló fal, támfal:
a) mûszaki tervdokumentáció:
aa) helyszínrajz csatlakozó útvonalakkal és közterületekkel (1:500 vagy 1:1000 méretarányban),
ab) általános terv (1:100 méretarányban) részletrajzokkal,
ac) mûszaki leírás;
b) közelítõ erõtani számítás;
c) geotechnikai szakvélemény.
Biztosítóberendezés:
a) torzított helyszínrajz;
b) mûszaki leírás;
ba) berendezések tömbvázlata, telepítése, funkcióleírása,
bb) kezelõkészülékek funkcióleírása;
c) áramellátási tömbvázlat;
d) forgalmi üzemi terv, ha a biztosítóberendezési engedélyezési eljárása nem a vasúti pálya engedélyezésével
együtt történik;
e) amennyiben a vasúti átjáró biztosítási módját nem a vasúti közlekedési hatóság határozza meg, a vasúti átjárók
biztosítási módjáról szóló határozat;
f) végleges alkalmassági tanúsítvánnyal nem rendelkezõ berendezések esetében elõzetes alkalmassági
tanúsítvány, legkésõbb a létesítés megkezdéséig.
Villamos felsõvezeték:
a) feszítési terv/egyszerûsített feszítési terv pályatervek léptékében;
b) keresztszelvények az oszlopoknál (1:50 vagy 1:100 méretarányban);
c) mûtárgyak alatti vagy feletti átvezetés terve;
d) elvi kapcsolási vázlat;
e) mûszaki leírás;
f) a csatlakozást biztosító vasút felsõvezeték-kiágazásának átalakítási tervei (feszítési terv, kapcsolási vázlat)
a csatlakozó vasút üzemeltetõjének jóváhagyó záradékával.
Térvilágítás:
a) helyszínrajz a térvilágítási tartószerkezetekkel (a pályaterveknek megfelelõ méretarányban);
b) keresztszelvények a térvilágítási tartószerkezeteknél (1:50 vagy 1:100 méretarányban);
c) kapcsolási vázlat;
d) mûszaki leírás;
e) a világítási berendezés méretezése, fénytechnikai számításai.
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4. Helyhez kötött vasúti gépészeti berendezések
4.1. Vasúti rakodó-berendezés (vasúti kocsi töltõlefejtõ berendezés, rakodódaru, kocsibuktató, oldal- és homlokrakodó,
egyéb beépített rakodó- és szállítógép, és berendezés):
a) helyszínrajz;
b) mûszaki leírás;
c) alaprajz;
d) metszetek;
e) fõ összeállítási terv;
f) részletterv:
fa) az üzem közben az ûrszelvénybe is benyúló szerkezetek elrendezésérõl, mûködésérõl és rögzítésérõl,
fb) vasúti vágányba épülõ építmények, vagy pályán mozgó gépek, berendezések esetén a sínleerõsítés és
pályaterv;
g) erõtani számítás a vasúti terhet viselõ és a vasút feletti szerkezetek esetén;
h) villamos és érintésvédelmi terv;
i) vízellátás, víztelenítés terve;
j) közmû vezetékek kimutatása;
k) védelmi berendezések tervei.
4.2. Vasúti kocsi-vontató:
a) helyszínrajz;
b) mûszaki leírás;
c) hajtómû és feszítõmû összeállítási terve;
d) hajtómû és feszítõmû, terelõkorongok alapozási terve;
e) vonó-, feszítõ-, vezérlõkötél, terelõkorongok, vontató, kötõelemek szilárdsági számítása, teljesítményszükséglet
számítása;
f) vontató-berendezés segédpálya terve;
g) jármû megfogására szolgáló szerkezet, berendezés fõ-összeállítási terve, üzemi és üzemen kívüli helyzetben
(a mûködés megismeréséhez esetleg részlettervek);
h) vágányalatti átvezetések terve;
i) villamos és érintésvédelmi terv;
j) fõkapcsoló-, vezérlõ-, vészleállító szekrények, biztonsági berendezések elhelyezési terve;
k) vontatással érintett terület megvilágításának terve;
l) védelmi berendezések tervei.
4.3. Tolópad, fordítókorong:
a) helyszínrajz;
b) mûszaki leírás;
c) tolópadpálya, fordítókorong akna szerkezeti kialakításának terve, a víztelenítés megoldása;
d) sínleerõsítés terve a tolópadon, vagy fordítókorongon, valamint a tolópadhoz, vagy fordítókoronghoz (aknákhoz)
csatlakozó vágányokon;
e) tolópad, vagy fordítókorong fõ összeállítási terve;
f) a tolópad, vagy fordítókorong mozgatása (hajtómûve), fékezése, rögzítése, reteszelése, megoldásának terve;
g) tolópad, vagy fordítókorong hídszerkezetének erõtani számítása;
h) villamosenergia-ellátás, érintésvédelem megoldásának terve (ha az áramellátás munkavezetékrõl történik, akkor
annak tartóoszlopainak, az áramszedõnek a terve és szilárdsági számítása is);
i) fõkapcsoló, vészleállító-jelzõ, biztonsági berendezések elhelyezésének, megoldásának terve;
j) a berendezések és környezetük megvilágításának terve;
k) védelmi berendezések tervei.
4.4. Vasúti jármûmérleg:
a) helyszínrajz;
b) mûszaki leírás;
c) mérlegakna szerkezeti kialakításának terve, helyszínre adaptálva;
d) mérlegakna víztelenítési terve;
e) mérlegakna erõtani számítása;
f) jármûmérleg felépítményi terve a mérlegaknán, vagy a csatlakozó vágányrészen és a mérlegen;

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 134. szám

22617

g) mérleghíd, vagy teherfelvevõ szerkezetek fõ összeállítási terve, erõtani számítása;
h) villamos- és érintésvédelmi terv;
i) a berendezések és környezetük megvilágításának terve.
5. Feltétfüzet:
a) feltétfüzet üzemeltetõi nyilatkozattal záradékolva;
b) közlekedési szakértõi vélemény.

2. melléklet a 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelethez
A vasúti építmények használatbavételi engedélyezési eljárásaiban benyújtandó dokumentációk jegyzéke
építmény-fajtánként
1. Valamennyi létesítményre vonatkozó általános dokumentáció:
a) a beruházó nyilatkozata, mely szerint a kérelem tárgyát képezõ létesítmény az építési engedélynek megfelelõen
készült el, melyben fel kell tüntetni az építési engedély és az eltéréseket engedélyezõ engedélyek számait;
b) amennyiben jogszabály elõírja, független tanúsító szervezet tanúsítása;
c) amennyiben független tanúsító szervezet tanúsítása nem elõírt, mérési eredményeken, bizonylatokon, minõségi
bizonyítványokon alapuló összefoglaló jelentés arról, hogy megvalósult vasúti építmény mûszaki paraméterei az
engedélyezési dokumentációban elõírt feltételeknek megfelel (a jelentésnek ki kell terjednie a rendszerelemek,
alrendszerek, strukturális alrendszerek, építési termékek megfelelõségére és minõségére vonatkozó
értékelésére);
d) a vágányok melletti és fölötti létesítményeknek a vágánytengelytõl és a sínkorona-szinttõl mért távolságait,
valamint a szabadon tartott tér felmérését tartalmazó jegyzõkönyv;
e) amennyiben jogszabály elõírja a vasútbiztonsági engedély megszerzéséhez, vagy módosításához szükséges
dokumentáció;
f) a kivitelezésnek (megépített, átalakított állapotnak) megfelelõ, „kivitellel egyezik” záradékkal ellátott, a kivitelezõ,
a mûszaki ellenõr és a vasút üzemeltetõje által záradékolt megvalósulási dokumentáció, az építménytípusoknál
részletezettek szerint;
g) lezárt és kiértékelt próbaüzemi napló(k) és hiba-elõjegyzési könyv(ek), valamint a hibák megszüntetésének
jegyzõkönyvei;
h) mûszaki átadás-átvételi jegyzõkönyv, és jelentés a hiányosságok megszüntetésérõl;
i) amennyiben volt ideiglenes használatbavétel, annak határozatában elõírt feltételek megvalósulásáról tételes
dokumentáció;
j) amennyiben a létesítmény nem vasútbiztonsági engedélyköteles, üzemeltetési és karbantartási utasítás;
k) a kivitelezõ nyilatkozatát arról, hogy a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 18. § (1) bekezdésében
foglaltakat megtartotta.
Az általános dokumentációt kiegészítõ dokumentumok
2. Vasúti pálya
2.1. Vasúti pálya, kivéve kötélpálya, függõpálya, sikló, sífelvonó:
a) mûszaki tervdokumentáció:
aa) helyszínrajz,
ab) hossz-szelvény,
ac) mûszaki leírás;
b) közúti vasutaknál a közúti közlekedési hatóság által jóváhagyott, vagy véleményezett forgalomtechnikai terv.
2.2. Függõpálya, kötélpálya, sífelvonó, sikló
a) mûszaki tervdokumentáció:
aa) helyszínrajz,
ab) mûszaki leírás.
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3. Vasúti pálya tartozékai
3.1. Vasúti terhet viselõ szerkezetek
3.1.1. Valamennyi, vasúti terhet viselõ szerkezet:
a) mûszaki tervdokumentáció:
aa) helyszínrajz,
ab) általános terv,
ac) alapozás terve,
ad) jellemzõ szerkezeti részletek tervei,
ae) mûszaki leírás;
b) a vasúti mûtárgy építésével érintett keresztezõ közutak, gyalogos- és kerékpárutak, vasút, villamos, trolibusz,
vízfolyás, közmûvek és egyéb létesítmények, üzemeltetõi, kezelõi hozzájárulása;
c) amennyiben az üzemeltetõk nem azonosak, a vasút és az áthidalt létesítmény üzemeltetõje között kötött
üzemeltetési megállapodás;
d) vasút alatti aluljárók esetén térvilágítás mûszaki tervdokumentációja:
da) állapotterv,
db) térvilágítás fénytechnikai felülvizsgálati jegyzõkönyvei (a más hatóság által engedélyezett utasforgalmi
létesítményekre vonatkozóan is);
e) amennyiben a vasúti terhet viselõ szerkezet feletti vasúti pálya átépítése az alkalmazott sebesség vagy
tengelyterhelés növekedésével jár, és a teherviselõ szerkezet nem kerül átépítésre, az átalakítással nem érintett
szerkezetekre vonatkozó célvizsgálat jegyzõkönyve arra vonatkozóan, hogy a szerkezet megfelel
a kapacitásnövekedés támasztotta követelményeknek.
3.1.1.1. 5 méternél nagyobb szabad nyílású híd, 30 m-nél nagyobb szabad nyílású vasúti hídprovizórium, nyílás mérettõl
függetlenül gyalogos, kerékpáros, közúti, villamos, vasúti és egyéb közlekedési célt szolgáló aluljáró, valamint vasúti
alagút:
a) mûtárgyhoz kapcsolódó földmûvek tömörség- és teherbírás vizsgálati eredménye, vagy annak összefoglaló,
kiértékelt jegyzõkönyve;
b) a híd alatt vagy az alagútban szabadon tartott tér felmérésérõl készült jegyzõkönyv;
c) a végleges állapotra vonatkozó III. fokú hídvizsgálati jegyzõkönyv;
d) a kötelezõ próbaterhelésére vonatkozó mérések, eredmények;
e) alagút esetén a csatlakozó bélésfalak, támfalak tervdokumentációja;
f) alagút esetén geotechnikai, víztelenítési tervdokumentáció.
3.1.1.2. 5 méter, vagy annál kisebb szabad nyílású vasúti híd, valamint 30 m, vagy annál kisebb szabad nyílású vasúti
híd-provizórium:
a) a végleges állapotra vonatkozó III. fokú hídvizsgálati jegyzõkönyv.
3.2. Vasúti zajárnyékoló fal, támfal:
a) mûszaki tervdokumentáció:
aa) helyszínrajz csatlakozó útvonalakkal és közterületekkel (1:500 vagy 1:1000 méretarányban),
ab) általános terv (1:100 méretarányban) részletrajzokkal,
ac) mûszaki leírás;
b) közelítõ erõtani számítás;
c) geotechnikai szakvélemény.
3.3. Biztosítóberendezés:
a) a vasút üzemeltetõje által jóváhagyott Kezelési Szabályzat;
b) kivitelezõi megvalósulási záradékkal ellátott, az üzemeltetõ által jóváhagyott elõtervi dokumentáció;
c) a berendezést kezelõ személyzet oktatásáról és vizsgáztatásáról készített jegyzõkönyv másolata;
d) az üzembe helyezés megkezdéséhez adott engedélyt;
e) a biztosítóberendezés alkalmassági tanúsítványa és elektronikus biztosítóberendezés tanúsítói nyilatkozatai az
elektronikus biztosítóberendezés szoftverére;
f) ideiglenes üzemengedély, forgalmi üzembe helyezési rendelet.
3.4. Villamos felsõvezeték:
a) mûszaki tervdokumentáció:
aa) feszítési terv,
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ab) földelési terv,
ac) kapcsolási vázlat;
b) felsõvezeték munkavezeték magasságáról és kígyózásáról készített jegyzõkönyvek;
c) a nyíltvonali és állomási átmenõ fõvágány esetében mérõvonati bemérési jegyzõkönyv;
d) vasúti átjárókban két hónapnál nem régebbi magasságmérési jegyzõkönyv.
Térvilágítás:
a) mûszaki tervdokumentáció:
aa) helyszínrajz,
ab) állapotterv;
b) térvilágítás fénytechnikai felülvizsgálati jegyzõkönyvei (a más hatóság által engedélyezett utasforgalmi
létesítményekre vonatkozóan is).
Helyhez kötött gépészeti berendezések
Vasúti rakodó-berendezés (vasúti kocsi töltõlefejtõ berendezés, rakodódaru, kocsibuktató, oldal- és homlokrakodó,
egyéb beépített rakodó- és szállítógép és berendezés):
a) a vasúti pálya szintezési jegyzõkönyve, nyomtávmérési jegyzõkönyve;
b) pályán mozgó gép (pl. darupálya) pályájának szintezési, fesztáv- és kígyózás-mérési jegyzõkönyve;
c) a villamos berendezésekre vonatkozó szerelõi nyilatkozat;
d) csõvezetékek, tárolótartályok esetén a nyomás, vagy tömítettségi próbáról készített jegyzõkönyv;
e) emelõgépek esetén a terhelési vizsgálatról készült jegyzõkönyv;
f) munkavédelmi minõsítõ bizonyítvány azokra a gépekre, amelyekre ennek szükségességét a vonatkozó rendelet
elõírja;
g) vasúti terhet viselõ és a vasút feletti szerkezetek vizsgálatáról készített jegyzõkönyv és adatlapok;
h) a térvilágítás fénytechnikai felülvizsgálati jegyzõkönyv, vagy állapotterv.
Vasúti kocsi-vontató:
a) a vasúti pálya szintezési jegyzõkönyve, nyomtávmérési jegyzõkönyve;
b) a vontatópálya szintezési, fesztáv- és kígyózás-mérési jegyzõkönyve;
c) a villamos berendezésekre vonatkozó szerelõi nyilatkozat;
d) a fénytechnikai felülvizsgálati jegyzõkönyv, vagy állapotterv.
Tolópad, fordítókorong:
a) a vasúti pálya szintezési jegyzõkönyve, nyomtávmérési jegyzõkönyve;
b) pályán mozgó gép (pl. darupálya) pályájának szintezési, fesztáv- és kígyózásmérési jegyzõkönyve;
c) a villamos berendezésekre vonatkozó szerelõi nyilatkozat;
d) munkavédelmi minõsítõ bizonyítvány azokra a gépekre, amelyekre ennek szükségességét a vonatkozó rendelet
elõírja;
e) vasúti terhet viselõ szerkezetek vizsgálatáról készített jegyzõkönyv és adatlapok;
f) a fénytechnikai felülvizsgálati jegyzõkönyv, vagy állapotterv.
Vasúti jármûmérleg:
a) a vasúti pálya szintezési jegyzõkönyve, nyomtávmérési jegyzõkönyve;
b) emelõgépek esetén a terhelési vizsgálatról készült jegyzõkönyv;
c) vasúti terhet viselõ szerkezetek vizsgálatáról készített jegyzõkönyv és adatlapok;
d) a fénytechnikai felülvizsgálati jegyzõkönyv, vagy állapotterv.
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3. melléklet a 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelethez
A vasúti építmények megszüntetési engedélyezési eljárásaiban benyújtandó dokumentációk jegyzéke
építmény-fajtánként
1. Valamennyi építményre vonatkozóan:
a) tervezõi nyilatkozat a hatósági elõírások megtartásáról és a tervezõi jogosultságról;
b) amennyiben a bontás engedélyese és az üzemeltetõ nem azonos, a tervdokumentáció üzemeltetõi záradéka és
szöveges hozzájárulás;
c) amennyiben a bontás a meglévõ vasúti építményhez, berendezéshez csatlakozik, a csatlakozó vasúti pálya,
berendezés átalakítási terve;
d) az érintett közmûvekrõl tervezõi nyilatkozat és a közmûkezelõk 6 hónapnál nem régebbi hozzájáruló
nyilatkozatai;
e) a hatásterület ügyfeleinek kimutatása;
f) a terveket a létesítési engedélyezési eljárásoknál meghatározott méretarányokban kell benyújtani.
2. Vasúti pálya bontási terve
2.1. Vasúti pálya, kivéve 2.2. pontban foglaltakat:
a) helyszínrajz, saját célú vasúti pálya esetén a csatlakozást biztosító vasút üzembentartójának záradékával;
b) mûszaki leírás;
c) területrendezésre és újrahasznosításra vonatkozó tervek.
2.2. Kötélpálya, függõpálya, sikló sífelvonó, bontási terve
a) általános terv, amelyre rá van jelölve a bontási szint;
b) mûszaki leírás;
c) területrendezésre és újrahasznosításra vonatkozó tervek a megmaradó építményrészek feltüntetésével.
3. Vasúti pálya tartozékai bontási terve:
Pályatartozékokra és a vasúti pályával összefüggõ vagy kapcsolatos helyhez kötött létesítményekre csak akkor kell
külön bontási terv, ha azok a vasúti pálya megszüntetésével nem kerülnek teljesen elbontásra, vagy ha csak azok
megszüntetése az engedélykérelem tárgya.
3.1. Vasúti terhet viselõ szerkezetek:
a) bontási terv;
b) bontási mûszaki leírás.
3.2. Vasúti zajárnyékoló fal, támfal
a) mûszaki tervdokumentáció:
aa) helyszínrajz csatlakozó útvonalakkal és közterületekkel (1:500 vagy 1:1000 méretarányban),
ab) mûszaki leírás.
3.3. Biztosítóberendezés:
a) a bontás miatti átalakítás terve a megmaradó létesítményekkel kapcsolatban;
b) mûszaki leírás.
3.4. Villamos felsõvezeték:
a) a bontás miatti átalakítás terve a megmaradó létesítményekkel kapcsolatban;
b) mûszaki leírás.
3.5. Térvilágítás bontási terve:
a) mûszaki leírás;
b) a megmaradó világítási berendezések állapotterve.
4. Helyhezkötött vasúti gépészeti berendezések bontási terve:
a) helyszínrajz alaprajz;
b) területrendezésre és újrahasznosításra vonatkozó tervek;
c) mûszaki leírás.
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4. melléklet a 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelethez
Bejelentés köteles tevékenységek
Vasútbiztonsági engedély birtokában a vasúti közlekedési hatóság részére be kell jelenteni a következõket:
a) vasúti pálya esetében:
aa) vasúti vágány olyan megfelelõségi tanúsítvánnyal, vagy jóváhagyott mûszaki specifikációval rendelkezõ
szerkezeti átalakítása, amely nem jár
aaa) a vasúti vágány fõbb geometriai jellemzõinek, az irányviszonyok, lejtési viszonyok, vágánykapcsolati
geometria,
aab) a használatbavételi engedélyben meghatározott sebesség vagy tengelyterhelés,
aac) alapvetõ pályaszerkezeti jellemzõk, nyitott pályaszerkezet, burkolt pályaszerkezet, egyedi
pályaszerkezet, vagy
aad) a vasúti vágányt érõ, nem a vasúti forgalomból származó terhelés
megváltoztatásával,
ab) amennyiben a vágány használatbavételi engedélyében meghatározott sebesség 60 km/h, vagy kisebb,
a vágány olyan egyszeri átalakítása, amely a sebesség legfeljebb 20%-os emelésével jár, és nem emelkedik
60 km/h fölé,
ac) amennyiben a vágány használatbavételi engedélyében meghatározott sebesség 100 km/h, vagy kisebb,
a meglevõ vasúti pálya 100 m hossz alatti, legfeljebb kettõ év idõtartamra épülõ kísérleti célú átalakítása,
ad) vasúti átjárók, burkolt vágányok átépítése, amennyiben a vasúti pályát keresztezõ burkolt szakaszok
vízszintes irányú geometriai jellemzõi nem változnak meg,
ae) munkagépek tárolása, anyagtároló területek megközelítése céljából két évnél rövidebb idõtartamra
ideiglenes céllal létesülõ vágányok,
af) korlátozott szolgáltatási szintû forgalom lebonyolítására, vagy építési forgalom lebonyolítására, vagy
rendkívüli események helyreállítására szolgáló vágány építése, az eseményt kiváltó ok megszûnéséig, vagy
az engedélyköteles tevékenység befejezéséig, de legfeljebb a használatbavétel idõpontjáig kerülnek
megépítésre,
ag) vasúti alépítményi szerkezetek kialakítása, cseréje, megerõsítése;
b) vasúti jelzõ- és biztosítóberendezések esetében:
ba) vasúti jelzõberendezések létesítése, átalakítása, megszüntetése,
bb) olyan biztosító, vagy védelmi berendezések bontása, amelyeknél a védendõ vasúti pálya megszûnik, és
a biztosító, vagy védelmi berendezés nincs szerkezeti függésben elbontásra nem kerülõ berendezéssel,
bc) vasúti átjárót fedezõ sorompó berendezés létesítése, átalakítása és megszüntetése, ha annak mûködése
nincs összefüggésben közúti forgalomirányító fényjelzõ készülékkel,
bd) vasúti biztosítóberendezés, vagy folyamatirányító automatika, központi forgalomirányító berendezés,
vagy ezek szoftverének olyan átalakítása, amely a berendezés rendszerét annak teljes hatáskörzetére
kiterjedõen nem változtatja meg,
be) vasúti pályára telepített jármûdiagnosztikai berendezések létesítése, átalakítása és megszüntetése, ha nem
kapcsolódnak jelzõ vagy biztosítóberendezéshez,
bf) korlátozott szolgáltatási szintû forgalom lebonyolítására, vagy építési forgalom lebonyolítására, vagy
rendkívüli események helyreállítása érdekében biztosítóberendezések telepítése, az eseményt kiváltó ok
megszûnéséig, vagy az engedélyköteles tevékenység befejezéséig, de legfeljebb két évre kerülnek
beépítésre,
bg) központi forgalomellenõrzõ berendezés rendszer létesítése, átalakítása és megszüntetése,
bh) olyan védelmi berendezések telepítése, vagy bontása, amelyek nincsenek szerkezeti függésben biztosító
berendezéssel, és a vasúti pályára engedélyezett legnagyobb sebesség legfeljebb 15km/h,
bi) kizárólag jelzõeszközök elhelyezését szolgáló létesítmények, jelzõhidak telepítése, bontása;
c) vasúti hidak, alagutak, támfalak, vasúti peron, vasúti peronhoz vezetõ gyalogos aluljárók esetében:
ca) 5 m vagy annál kisebb szabadnyílású állandó jellegû híd létesítése, vagy megszüntetése,
cb) 5–10 m közötti szabadnyílású, típusterv szerinti kialakítású, állandó jellegû híd létesítése, vagy
megszüntetése,
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olyan átalakítás, amely nem jár a teherbíró szerkezet, vagy a nyílásméret, vagy a teherbírás
megváltoztatásával,
cd) valamely káresemény elhárítása, vagy építési munkák miatt ideiglenes szerkezetû híd beépítése, amelyen
az alkalmazható legnagyobb sebesség 80 km/h, valamint a beépítés ideje nem haladja meg a két évet,
ce) vasúti alagút olyan átalakítása, amely az alagút erõtani szerkezetét nem változtatja meg,
cf) tám- és bélésfal, görgetegfogó fal létesítése és bontása,
cg) a vonatok megközelítését szolgáló peronok építése és átalakítása, amennyiben a vágány használatbavételi
engedélyében meghatározott sebesség 100 km/h vagy annál kisebb és megfelel az ágazati mûszaki
elõírásokban rögzített paramétereknek,
ch) a vasút elzárt területein az illetéktelenek szabad mozgását megakadályozó eszközök, kerítések, korlátok,
peronlezáró elemek telepítése, bontása;
vasúti villamos felsõvezeték és a hozzá kapcsolt berendezések esetében:
da) a vasúti felsõvezeték átépítése,
db) a felsõvezetéki hosszlánc, munkavezeték cseréje, ha nem jár sebesség növeléssel,
dc) a kapcsoló szekrények, kapcsolókertek átalakítása, ha az áramköri kialakítás nem változik,
dd) korlátozott szolgáltatási szintû forgalom lebonyolítására, vagy építési forgalom lebonyolítására, vagy
rendkívüli események helyreállítására szolgáló felsõvezetéki berendezések telepítése, az eseményt kiváltó
ok megszûnéséig, vagy az engedélyköteles tevékenység befejezéséig, de legfeljebb két évre kerülnek
beépítésre;
vasúti térvilágítási berendezések átépítése, bõvítése, ha a fénytechnikai paraméterek, a megvilágítás,
fénysûrûség, térbeli egyenletesség elõírt értéke nem változik, zavaró hatások nem keletkeznek;
vágányba épített mérlegek létesítése, átalakítása és megszüntetése, ha nem jár a vágány folytonosságának
megszakításával.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 50/2012. (X. 11.) BM rendelete
egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról
A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró miniszterelnökkel egyetértésben, a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben,
a 4. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §
(2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. §, valamint a 9. § (2) bekezdés tekintetében a polgárõrségrõl és a polgárõri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi
CLXV. törvény 28. § d) és g) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben,
a 6. §, valamint a 9. § (3) bekezdése tekintetében a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) 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. § o) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. § (2) bekezdése 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 7. § (4) bekezdése tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), n) és q) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A vízi közlekedés rendõrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A vízi rendészet rendõri szervei:)
„c) vizsgálják a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról
szóló törvényben meghatározott vízi közlekedési baleseteket és a vízi közlekedés biztonságát veszélyeztetõ vízi
közlekedési eseményeket a felelõsség és vétkesség megállapítása céljából. Az eljáró rendõri szerv az eseményrõl
haladéktalanul értesíti a hajózási hatóságot, amely három órán belül nyilatkozik a vizsgálaton való részvételi
szándékáról és az úszólétesítmény visszatartásának szükségességérõl. A vizsgálatot a nagyhajókon (beleértve az úszó
munkagépet és az önjáró kompot) a nagyhajók által okozott, vagy sérelmére történt, illetve a hajóút forgalmának
korlátozását eredményezõ baleset (havaria) esetében a Nemzeti Közlekedési Hatóság bevonásával végzik.”
(2) Az R1. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendõr a vízi jármû vagy az úszó munkagép vezetéséhez szükséges okmányt a helyszínen elveszi, ha)
„a) a gépi meghajtású vízi jármû vagy az úszó munkagép vezetõje megalapozottan gyanúsítható, hogy a vízi
közlekedés körében megvalósította a segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 172. §) vagy a vasúti, légi vagy vízi közlekedés
veszélyeztetése (Btk. 185. §), vagy a cserbenhagyás (Btk. 190. §) bûncselekményét;”
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(3) Az R1. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A vízirendészeti feladatokat ellátó rendõri szerveknek vízi közlekedési baleset esetében segítséget kell nyújtani
a kár elhárítása, a sérült személyek orvosi ellátása, a veszélyhelyzetben levõ személyek mentése, valamint a hajóút
felszabadítása érdekében.”
(4) Az R1. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A nemzetközi forgalomban közlekedõ hajók ellenõrzését – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével –
a nemzetközi forgalom számára nyitva álló határátkelõhelyek kikötõiben kell lefolytatni közösen a Nemzeti Adó- és
Vámhivatallal.
(2) A nemzetközi forgalomban közlekedõ hajók közös ellenõrzésében szükség szerint a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv is részt vehet.
(3) A vízirendészeti szervek önállóan vagy a (1) és (2) bekezdésben említett szervekkel közösen a schengeni külsõ vízi
határátkelõhely és a schengeni belsõ határ között a nemzetközi forgalomban résztvevõ, menetben lévõ hajókat
– haladásának jelentõs korlátozása nélkül – két kikötõ között, illetve veszteglõ hajókat a cél-, illetve indulókikötõben és
a veszteglõhelyen is ellenõrizhetik.
(4) Nem kell hajóellenõrzést végrehajtani azokon a géphajókon, amelyek érkezésüket követõen a már korábban
kiléptetett hajókkal indulnak vissza, és más kereskedelmi tevékenységet nem végeznek. Az üzemanyag és a víz
vételezése nem minõsül kereskedelmi tevékenységnek.
(5) A víziközlekedés rendjérõl szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet mellékleteként kiadott Hajózási Szabályzat
(a továbbiakban: HSZ) I. része 1.20 cikk 2. pontja alapján az úszólétesítmény ellenõrzését végzõ rendõr megtilthatja az
indulást, ha:
a) a hajó nem rendelkezik hajóbizonyítvánnyal, illetve nemzeti üzemképességi bizonyítvánnyal, vagy ha ezek az
okmányok lejártak;
b) a hajó nem felel meg az 1.07 cikkben foglalt rendelkezéseknek;
c) a hajó vagy személyzete nem felel meg az 1.08 cikkben foglalt rendelkezéseknek;
d) a hajó vezetõjének vagy a személyzet szolgálatban lévõ tagjainak munkavégzésre való alkalmassága fáradtságuk
vagy bódultságuk miatt csökkent mértékû.
(6) A hajóútban, a kikötõben, illetõleg ezek létesítményeiben, a környezetben, továbbá más úszólétesítményekben
okozott kár, továbbá testi sérüléssel vagy halállal járó baleset, valamint a hajózás biztonságának veszélyeztetése
esetén, a felelõsség tisztázása érdekében az eseményben résztvevõ úszólétesítményt a rendõr feltartóztathatja.
(7) Az úszólétesítmény elindulásának megtiltása esetén annak üzemképességét igazoló okmányát el kell venni, amit az
elindulás megtiltására okot adó körülmény 48 órán belül történõ megszûnése esetén kell visszaadni. Az okmány
elvételérõl a vízi jármû azonosító adatait is tartalmazó átvételi elismervényt kell kiállítani. A rendõrhatóság az elvett
okmányt a vízi jármû vezetõjének nyilatkozata alapján megküldi a hajózási hatóságnak, amennyiben az elindulás
megtiltására okot adó körülmény 48 órán belül nem szüntethetõ meg. Az átvételi elismervény birtokában
a legközelebbi kikötõig, vagy az állandó, illetve bérelt veszteglõhelyig lehet közlekedni.
(8) A veszélyes árut szállító külföldi úszólétesítmény csak akkor léptethetõ be, ha a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
ellenõrzése során szabálytalanságot nem állapított meg.”
(5) Az R1. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § Ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. §
c) pontjában meghatározott schengeni állam külsõ határain, a hajó beléptetése elõtt vagy kiléptetése után – a vízi
határátkelõhely és Magyarország államhatára között – baleset, károkozás vagy bûncselekmény gyanúja merül fel, az
ellenõrzés a vízi rendészeti szerv vezetõjének utasítására a határellenõrzést végzõ illetékes határrendészeti
kirendeltséggel vagy rendõrkapitánysággal közösen hajtható végre.”
2. §

(1) A fegyveres biztonsági õrség Mûködési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet
(a továbbiakban: R2.) a következõ 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § (1) Az õrség tagjainak szolgálati igazolványát a hatáskörrel rendelkezõ személyügyi szerv visszavonja és
a 17. függeléknek megfelelõ igazolvánnyal látja el, ha
a) az igazolvány megrongálódik,
b) az igazolványt elveszítik,
c) az õrség tagjának adataiban változás áll be.
(2) Az õrség új tagját a 17. függeléknek megfelelõ igazolvánnyal látja el.”
(2) Az R2. 17. számú függelék helyébe az 1. melléklete lép.
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3. §

(1) A szabad vízen való tartózkodás alapvetõ szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §
(1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Tilos fürdeni:)
„d) kikötõk, úszómûves kikötõhelyek, úszómûállások, hajóhidak, veszteglõhelyek, vízisportpályák, vízi repülõterek és
hajókiemelõ berendezések területén és 100 méteres körzetében;”
(2) Az R3. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A Balatonon – keleti, középsõ és nyugati medencékre bontva –, a Velencei-tavon, a Tisza-tavon és a Fertõ tavon
minden év április elsejétõl október harmincegyedikéig vihar-elõrejelzõ és viharjelzõ szolgálat mûködik.
A vihar-elõrejelzõ rendszer technikai elõkészítését, fejlesztését, létrehozását, valamint – a Fertõ tavi viharjelzõ rendszer
kivételével – a mûködtetést a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság végzi.
(2) Az I. fokú viharjelzés (figyelmeztetés az elõvigyázatosság betartására) – percenként negyvenötször felvillanó sárga
fényjelzés – esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni, kivéve az országos sportági szakszövetség
versenynaptárban szereplõ, hivatásos, amatõr vagy vegyes versenyrendszerében, kizárólag versenyengedéllyel
rendelkezõ versenyzõk részvételével rendezett úszóversenyen (bajnokságon) való részvételt, ha azt a vízirendészeti
hatóság engedélyezte, mint vízi rendezvényt.
(3) A II. fokú viharjelzés (figyelmeztetés a fenyegetõ veszélyre) – percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés –
esetén fürödni tilos.
(4) Viharjelzés tekintetében a Balaton keleti és középsõ medencéjét a tihanyi Balatoni Hajózási ZRt. (a továbbiakban:
BHZRt.) kompkikötõ keleti mólójának, valamint a szántódi BHZRt. kompkikötõ keleti mólójának jelzõoszlopait
összekötõ képzeletbeli egyenes választja el egymástól. A középsõ és a nyugati medencét a badacsonyi BHZRt. kikötõ
keleti mólójának, valamint a fonyódi BHZRt. kikötõ keleti mólójának jelzõoszlopai között húzott képzeletbeli vonal
határolja. A három medencében a várható szélviszonyok figyelembevételével egymástól eltérõ viharjelzési fokozatok
is elrendelhetõk.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a vízirendészeti hatóság engedélyében meghatározza azon fokozott
biztonsági elõírásokat, amelyek biztosítják viharjelzés vagy meteorológiai veszélyjelzés esetén a résztvevõk
biztonságát.”
(3) Az R3. 5. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:)
„d) folyóvizeken és azok mellékágain.”

4. §

(1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának
rendszeresítésérõl, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjérõl szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet
(a továbbiakban: R4.) 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E rendelet hatálybalépésekor érvényes szolgálati igazolványok – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – az
igazolványban meghatározott érvényességi idõ lejártáig vagy visszavonásukig érvényesek.”
(2) Az R4. 10. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Köztársasági Õrezred részére kiállított 202. kódszámú igazolványok 2012. december 31-ig érvényesek.”
(3) A R4. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §

(1) A polgárõri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjérõl, a polgárõr igazolvány formátumáról és
a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (1) bekezdése
a következõ j) ponttal egészül ki:
(A költségvetési támogatásból kell biztosítani:)
„j) a Ptv. 11. §-ában meghatározott polgárõr igazolvány kiadásával járó költségeket.”
(2) Az R5. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A polgárõr igazolvány az ISO 7810 (1995) szabvány vagy ezzel egyenértékû más kritériumok alapján gyártott,
egyedi grafikus mintázatú, mûanyag kártyaigazolvány, amelynek mindkét oldalán kék, világoskék és fehér árnyalatú
alnyomat található.”
(3) Az R5. 7. alcíme helyébe a következõ alcím lép:
„7. Záró rendelkezések”

6. §

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény
végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekrõl, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló
22/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(1) A pénzbírságot kiszabó szabálysértési hatóság, valamint a bíróság határozatához mellékeli a meghatározott
fizetési számlára történõ készpénzátutalási megbízást (a továbbiakban: csekkszelvény). A csekkszelvény tartalmazza:
a) szabálysértési hatóság által kiszabott pénzbírság esetén
aa) a határozat egyedi azonosítására alkalmas ügyszámát,
ab) a pénzbírságot kiszabó hatóság megnevezését,
ac) a pénzbírságot kiszabó hatóság számlaszámát, a nemzetközi fizetési számlaszámát (IBAN), a nemzetközi banki
azonosító (BIC) kódját és
ad) a pénzbírság összegét;
b) bíróság által kiszabott pénzbírság esetén
ba) az aa) és ad) pontban meghatározott adatokat,
bb) a pénzbírságot kiszabó bíróság megnevezését és
bc) a végrehajtást foganatosító szerv számlaszámát, a nemzetközi fizetési számlaszámát (IBAN), a nemzetközi banki
azonosító (BIC) kódját.”
7. §

(1) Az R1.
a) 2. § f) pontjában a „Vám- és Pénzügyõrséggel, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szervével”,
b) 10. § (2) bekezdésében az „és idõbeni korlátozás nélkül” szövegrész helyébe a „nélkül három hónapot”, valamint
c) 12/C. § a) pontjában az „1:10 000 méretarányú helyszínrajzot” szövegrész helyébe a „kerek egész méretarányos
helyszínrajzot (a méretarány és aránymérték feltüntetésével)”
szöveg lép.
(2) A Rendõrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 4. § a) pontjában
a „fõmederbõl közvetlenül hajózható mellékágakat” szövegrész helyébe a „Duna mellékágait” szöveg lép.
(3) Az R6. 37. §-ában a „bocsátja” szövegrész helyébe „bocsássák” szöveg lép.
(4) A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók
szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjérõl szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet 4. § a) pont
ac) alpontjában, valamint c) pont ce) alpontjában az „és szolgálati viszonya nem a Hszt. 53. § e), f) és g) pontjában, vagy
56. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott módon szûnt meg,” szövegrész helyébe az „és nem áll a Hszt. 37/A. §
(1) bekezdés g) pontjában szereplõ korlátozás hatálya alatt, ” szöveg lép.

8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 9. § (4) bekezdése 2012. október 15-én lép hatályba.

9. §

(1) Hatályát veszti az R1.
a) 2. § a) pontja,
b) 2. § d) pontjának elsõ francia bekezdésében az „és a hajózással”, valamint a „jogszabályok alapján” szövegrész,
c) 12. §-a, valamint
d) 12/F. § (2) bekezdésében a „Központi Hivatala” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az R5. 7. §-a és az 1. és 2. melléklete.
(3) Hatályát veszti az R6. 11. § (4) bekezdésében a „valamint a bíróság” szövegrész.
(4) Hatályát veszti az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi statisztikáról szóló 12/2011. (III. 30.) BM rendelet
13. és 14. §-a.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet az 50/2012. (X. 11.) BM rendelethez
„17. számú függelék
A FEGYVERES BIZTONSÁGI ÕR SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNYA
A fegyveres biztonsági õr igazolványának felépítése, megjelenése:
Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelõ, ID-1 méretû, zöld színû címsorban sötétzöld felirattal
ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó, többrétegû mûanyag kártyaigazolvány.
Az igazolvány elõoldalának adattartalma:
– FBÕ címer,
– a „FEGYVERES BIZTONSÁGI ÕRSÉG” felirat,
– arckép,
– név, beosztás,
– a „SZOLGÁLATBAN FEGYVERVISELÉSRE ÉS INTÉZKEDÉSRE JOGOSULT” felirat.
Az igazolvány hátoldalának adattartalma:
– a „VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES!” felirat,
– „MUNKÁLTATÓ”, „KÓD”, „P.H.” felirat, aláírás,
– „SORSZÁM” felirat (alatta az igazolvány sorszáma),
– „RENDÕRHATÓSÁG”, „KÓD”, „P.H” felirat, aláírás,
– a „KITÖLTÉS DÁTUMA” felirat.
”

2. melléklet az 50/2012. (X. 11.) BM rendelethez
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának
rendszeresítésérõl, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjérõl szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 1. melléklet
4. pontjában szereplõ táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
(Az igazolványra kerülõ munkáltatói megnevezések és kódszámok jegyzéke)
„
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

A

B

C

Az igazolvány elsõ oldalára
kerülõ szerv megnevezése

Az igazolvány
hátoldalára kerülõ
kódszám

Szerv megnevezése

RENDÕRSÉG

200.
203.
290.
292.
183.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
316.
311.
312.
313.
314.
315.
317.
318.
319.
320.

ORFK központi szervek
Készenléti Rendõrség
Repülõtéri Rendõr Igazgatóság
Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság
Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet
Budapesti Rendõr-fõkapitányság
Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság
Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság
Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság
Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság
Nógrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság
Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság
Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság
Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság
”
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A belügyminiszter 51/2012. (X. 11.) BM rendelete
a tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló
22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet módosításáról
A megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) A tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány beszerzésére kötelezett termékeket és technológiai rendszereket
az 1. melléklet tartalmazza.
(2) E rendelet alkalmazásában technológiai rendszer az olyan anyag- vagy energiaátalakításra szolgáló szerkezeti
egységek láncolata, melyben fokozottan tûz- és robbanásveszélyes, vagy a robbanó- és a robbantóanyagok
kivételével tûz- és robbanásveszélyes tûzveszélyességi osztályba tartozó anyagok elõállítása, feldolgozása, használata,
tárolása, kimérése történik.
(3) E rendelet követelményeit nem kell alkalmazni:
a) a belsõ égésû motorok esetében,
b) az olyan tûz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések esetében,
ba) amelyek üzemeltetéséhez üzemszerûen nyílt láng használata szükséges,
bb) amelyek üzemeltetéséhez üzemszerûen a technológia során alkalmazott, elõállított anyagok gyulladási
hõmérsékletét, lobbanáspontját elérõ vagy meghaladó hõmérsékletû hõtermelõ berendezés szükséges,
bc) amelyek üzemszerû mûködtetése során nyílt láng keletkezik,
bd) amelyeknek kizárólag nyomásszabályozó funkciója van,
be) amelyek a megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények tûzvédelmének
mûszaki követelményeirõl szóló rendelet hatálya alá tartoznak, vagy
bf) amelyekben a fokozottan tûz- és robbanásveszélyes vagy a tûz- és robbanásveszélyes tûzveszélyességi osztályba
tartozó gázt zárt rendszerben, kizárólag hûtésre használnak.”

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A termék, vagy technológiai rendszer tanúsítását az egyes mûszaki termékek tûzvédelmi megfelelõségét
vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl szóló jogszabályban foglaltak alapján kijelölt tanúsító
szervezet végezheti a termékre, vagy technológiai rendszerre vonatkozó tûzvédelmi biztonságossági követelmények
elõírásai szerint. Ezek hiányában az alapvetõ tûzvédelmi biztonságossági követelményeket a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szerve állapítja meg.”

3. §

(1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A termék, vagy a technológiai rendszer tûzvédelmi megfelelõségérõl a tanúsító szervezet tanúsítványt állít ki.”
(2) Az R. 5. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A tanúsítványnak az alábbiakat kell tartalmaznia:)
„e) a tanúsított termék, vagy technológiai rendszer megnevezését;”
(3) Az R. 5. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A tanúsítványnak az alábbiakat kell tartalmaznia:)
„h) a vizsgálat során figyelembe vett tûzvédelmi biztonságossági követelményre történõ hivatkozás(oka)t;”
(4) Az R. 5. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A tanúsítványnak az alábbiakat kell tartalmaznia:)
„m) a termék, vagy technológiai rendszer biztonságos alkalmazásának feltételeit;”

4. §

(1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tanúsítvány csak akkor adható ki, ha a termék, vagy a technológiai rendszer megfelel a termékre, vagy
technológiai rendszerre vonatkozó tûzvédelmi biztonságossági követelmény elõírásainak.”
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(2) Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A tanúsítvány érvényét veszti, ha a termék a vizsgálati mintadarabtól, illetve a termék, vagy a technológiai rendszer
a vizsgálati dokumentációtól eltér.”
(3) Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A tanúsító szervezet köteles közölni a megrendelõvel a tanúsítvány kiállításának, megtagadásának vagy
visszavonásának indokát.”
5. §

Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A tanúsító szervezet köteles a tanúsítványhoz tartozó dokumentáció egy példányát a tanúsítvány kiállítását
követõ 10 évig megõrizni.
(2) A tanúsítványban foglaltak fenntartása és az azzal járó kötelezettségek a megrendelõt terhelik.”

6. §

(1) Az R. 3. § (2) bekezdésében „az OKF” szövegrész helyébe „a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve” szöveg
lép.
(2) Az R. 4. § (1) bekezdés a) pontjában „a termék, technológia megnevezését;” szövegrész helyébe „a termék, vagy
technológiai rendszer megnevezését;” szöveg lép.
(3) Az R. 6. § (6) bekezdésében „az OKF-et.” szövegrész helyébe „a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét.”
szöveg lép.

7. §

Az R. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

9. §

A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás
megállapításáról szóló 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10.
cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet az 51/2012. (X. 11.) BM rendelethez
„1. melléklet a 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelethez

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány beszerzésére kötelezett termékek és technológiai rendszerek:
tûzvédelmi technika I. kategória (tûzoltójármûvek, felépítmények),
tûzvédelmi technika II. kategória (oltóanyagok, szakfelszerelések),
tûzvédelmi technika III. kategória (egyéni védõeszközök),
beépített tûzjelzõ berendezések és tartozékai,
beépített tûzoltó berendezések és tartozékai,
kézi, hordozható, szállítható tûzoltó készülékek,
tûzálló kábelrendszer és tartozékai,
tûz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés vagy azokból álló technológiai rendszer,
tûzcsap, fali tûzcsap és tartozékai,
egyéb tûzoltó-technikai termék (különösen szerelvényszekrény, tûzoltó kapocs, mûanyag kupakkapocs, szívótömlõ,
nyomótömlõ, állványcsõ, pótállványcsõ, tûzoltó sugárcsõ, habsugárcsõ, tûzcsapkulcs, kapocskulcs, osztó, gyûjtõ,
szûrõkosár, tûzoltó takaró, füstriasztó eszközök, nem szabványos tûzoltó készülék).”
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Az emberi erõforrások miniszterének 33/2012. (X. 11.) EMMI rendelete
egyes orvostechnikai rendeleteknek a termékek piacfelügyeletérõl szóló
2012. évi LXXXVIII. törvény tekintetében történõ módosításáról, valamint egyes gyógyszerészeti
tárgyú rendeletek módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont kl) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § és a 9. § (1) bekezdése tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 9. § (3) bekezdése tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. § (4) bekezdése tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. § (5) bekezdése tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.)
12. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A termékek piacfelügyeletérõl szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 13. § (3) bekezdésében
foglalt rendelkezés alkalmazása során a forgalmazó köteles meggyõzõdni arról, hogy az eszköz megfelel-e
a forgalomba hozatal tekintetében e rendeletben elõírt követelményeknek. A forgalmazó köteles a forgalmazás
megkezdéséig a gyártótól beszerezni és kérésre rendelkezésre bocsátani az eszköz jogszerû forgalomba hozatalát
igazoló eredeti dokumentumokat.”

2. §

Az R1. „Piacfelügyeleti hatósági ellenõrzõ eljárások” alcíme a következõ 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A Hivatal a Pftv. 16. § (7) bekezdésében foglalt esetben az ügydöntõ határozat meghozataláig terjedõ
idõtartamra fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható végzésben elrendelheti a 12. §-ban és a 13. §-ban foglalt
jogkövetkezmények alkalmazását.
(2) A Hivatal a Pftv. 18. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a 12. § és a 13. § szerinti döntés meghozatalát megelõzõen
a gazdasági szereplõ kérésére tárgyalást tart, kivéve, ha erre a meghozandó intézkedés sürgõssége, az egészségügyi
vagy biztonsági elõírások betartása, az élet, testi épség, egészség vagy egyéb közérdek védelme miatt nincs lehetõség.
A tárgyalás lehetõségérõl a Hivatal az elsõ kapcsolatfelvétel alkalmával egyidejûleg tájékoztatja az érintett gazdasági
szereplõt.”

3. §

A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minõsítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.)
EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szoftvernek képesnek kell lennie egy megadott TTT kód alapján a vizuális megjelenésben egymástól jelentõsen eltérõ
módon az alábbi gyógyszer csoportokat megjeleníteni:
hatóanyag alapú fix támogatási csoportba tartozó gyógyszerek esetén:)
„ab) azokban a csoportokban, ahol történt preferált referencia ársáv képzés, a referenciakészítmény napi terápiás
költségénél több, mint 10%-kal, de kevesebb, mint 20%-kal magasabb napi terápiás költségû gyógyszereket, valamint
azon hatóanyag alapú fix csoportok esetén, amelyekben nem történt preferált referencia ársáv képzés,
a referenciakészítmény napi terápiás költségénél kevesebb, mint 20%-kal magasabb napi terápiás költségû
gyógyszereket, színkódolás esetén sárga színnel,”

4. §

(1) Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 5. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A gyártónak vagy meghatalmazott képviselõjének már a forgalomba hozatal idején rendelkeznie kell
a (2) bekezdés a) és b) pontjának való megfelelést igazoló, e rendeletben meghatározott tartalmú dokumentumokkal."
(2) Az R3. 5. §-a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az eszköz forgalomba hozatalával vagy használatba vételével kapcsolatos rendelkezések betartását, valamint
a forgalomban lévõ vagy használatba adott eszközre vonatkozó elõírások teljesülését a Hivatal piacfelügyeleti eljárása
során ellenõrizheti.”
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5. §

Az R3. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Klinikai vizsgálatra szánt eszköz a vizsgálat elvégzése céljából akkor bocsátható a megfelelõ szakképesítéssel
rendelkezõ, arra jogosult személy rendelkezésére, ha megfelel a 11. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.”

6. §

Az R3. 21. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A felhasználó az orvostechnikai eszközzel összefüggésben bekövetkezett váratlan eseményt, balesetet
bejelentheti a Hivatal részére.”

7. §

Az R3. 23. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A termékek piacfelügyeletérõl szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 13. § (3) bekezdésében
foglalt rendelkezés alkalmazása során a forgalmazó köteles meggyõzõdni arról, hogy az eszköz megfelel-e
a forgalomba hozatal tekintetében e rendeletben elõírt követelményeknek. A forgalmazó köteles a forgalmazás
megkezdéséig a gyártótól beszerezni és kérésre rendelkezésre bocsátani az eszköz jogszerû forgalomba hozatalát
igazoló eredeti dokumentumokat.”

8. §

Az R3. „Piacfelügyeleti hatósági ellenõrzõ eljárások” alcíme a következõ 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § (1) A Hivatal a Pftv. 16. § (7) bekezdésében foglalt esetben az ügydöntõ határozat meghozataláig terjedõ
idõtartamra fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható végzésben elrendelheti a 22. § (1) bekezdésében és a 23. §
(1) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények alkalmazását.
(2) A Hivatal a Pftv. 18. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a 22. § (1) bekezdése és a 23. § (1) bekezdése szerinti döntés
meghozatalát megelõzõen a gazdasági szereplõ kérésére tárgyalást tart, kivéve, ha erre a meghozandó intézkedés
sürgõssége, az egészségügyi vagy biztonsági elõírások betartása, az élet, testi épség, egészség vagy egyéb közérdek
védelme miatt nincs lehetõség. A tárgyalás lehetõségérõl a Hivatal az elsõ kapcsolatfelvétel alkalmával egyidejûleg
tájékoztatja az érintett gazdasági szereplõt.”

9. §

(1) Az R2. 4. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „10%-kal” szövegrészek helyébe a „20%-kal” szöveg lép.
(2) Az R3.
a) 17. § (1) bekezdésében a „13. § (1)–(8) bekezdése” szövegrész helyébe a „13. § (1) és (8) bekezdése” szöveg,
b) 21. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1)–(1a) bekezdés” szöveg
lép.
(3) Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek címkéjérõl és betegtájékoztatójáról szóló 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet
5. § (6) bekezdésében a „135/2010/EU” szövegrész helyébe az „1235/2010/EU” szöveg lép.
(4) Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 45. §
(12) bekezdésében a „135/2010/EU” szövegrész helyébe az „1235/2010/EU” szöveg lép.
(5) Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet 17. §
(2) bekezdés a) pontjában a „135/2010/EU” szövegrész helyébe az „1235/2010/EU” szöveg lép.

10. §

Hatályát veszti
a) az R1. 12. § (5) bekezdése és
b) az R3. 22. § (5) bekezdése.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

12 §

E rendelet 1–2. §-a az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló 1998. október 27-i 98/79/EK európai
parlamenti és tanács irányelvnek, 4–5. §-a, 7–8. §-a, és 9. § (2) bekezdése az orvostechnikai eszközökrõl szóló
1993. június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelvnek, illetve az aktív beültethetõ orvostechnikai eszközökre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 1990. június 20-i 90/385/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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A honvédelmi miniszter 21/2012. (X. 11.) HM rendelete
a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló
9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról
A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. §
(2) bekezdésének k) pontjában, a) pont ag) és ah) alpontjában, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya a hivatásos és szerzõdéses katonákra, az önkéntes mûveleti tartalékos katonára, az önkéntes
védelmi tartalékos katonára, a honvéd tisztjelöltre, a honvéd altiszt-jelöltre, továbbá – megelõzõ védelmi helyzet és
rendkívüli állapot idején, a hadkötelezettség bevezetése után – a hadköteles katonára (a továbbiakban: tényleges
állomány), a hivatásos állományból nyugállományba helyezett és a szolgálati járandóságban részesülõ személyekre
(a továbbiakban: nyugállományú), valamint a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi
miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire terjed ki.”

2. §

Az R. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet a 21/2012. (X. 11.) HM rendelethez
1. Az R. Melléklet 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. Katonai egyenruhát – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.), és a Hjt. alapján – visel az e rendelet hatálya alá
tartozó tényleges állomány, így a hivatásos és szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós, altiszt, tisztesi rendfokozattal
rendelkezõ, illetve a közkatona, a címzetes önkéntes tartalékos, az önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi
tartalékos katona, valamint a honvéd tisztjelölt, a honvéd altiszt-jelölt, továbbá – megelõzõ védelmi helyzet és
rendkívüli állapot idején, a hadkötelezettség bevezetése után – a hadköteles katona.”
2. Az R. Melléklet 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. A hadi- (gyakorló-) öltözet a tényleges állomány alapruházata békeidõben és békétõl eltérõ idõszakban egyaránt.
A hadi- (gyakorló-) öltözetet a hivatásos, a szerzõdéses, a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt állomány
béketámogató és az MH feladatát képezõ egyéb mûveletek, gyakorlatok, valamint kiképzési tevékenységek során,
a szolgálatot teljesítõ önkéntes mûveleti és önkéntes védelmi tartalékos felkészítés, megelõzõ védelmi helyzet és
rendkívüli állapot idején, továbbá a hadkötelezettség bevezetése után a hadköteles katona, valamint a próbaidõs
szerzõdéses állomány a próbaidõ alatt állandó jelleggel viseli.
A hadi- (gyakorló-) ruházat általános, ejtõernyõs, repülõszerelõ, repülõmûszaki és repülõhajózó öltözetekre
tagozódik.”
3. Az R. Melléklet 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. A köznapi öltözet – ha más öltözet nincs elrendelve – a hivatásos, a szerzõdéses tiszti, altiszti állomány, továbbá
a honvéd tisztjelöltek ruházata, valamint az öltözetet viselheti a szerzõdéses legénységi, az önkéntes mûveleti
tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány a szolgálati tevékenységük ellátása során.
A köznapi ruházat általános, légierõ által viselt és hadihajós öltözetekre tagolódik.”
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4. Az R. Melléklet 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. Ünnepi öltözetet visel a hivatásos, a szerzõdéses tiszt, altiszt, valamint a honvéd tisztjelölt, viselhet a szerzõdéses
legénységi, az önkéntes mûveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány laktanyán belül és kívül ünnepi
állománygyûlések, rendezvények alkalmával.
Ezt az öltözetet viseli a honvéd tisztjelölt, továbbá viselheti a szerzõdéses legénységi, az önkéntes mûveleti tartalékos,
önkéntes védelmi tartalékos állomány nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedõ társadalmi és ünnepélyes katonai
rendezvényeken.
Az ünnepi ruházat általános, légierõ által viselt és hadihajós öltözetekre tagolódik.”
5. Az R. Melléklet 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. A társasági öltözet a hivatásos és a szerzõdéses tiszti, altiszti állomány alkalmi ruházata nemzeti és állami
ünnepeken, kiemelkedõ katonai és társadalmi rendezvényeken, katonai temetésen. Társasági öltözetet lehet viselni
jelentõsebb családi események alkalmával.
A társasági ruházat általános, légierõ által viselt és hadihajós öltözetekre tagolódik.
A címzetes önkéntes tartalékos katona a vele megkötött szerzõdés hatálya alatt általános társasági öltözetet viselhet.”
6. Az R. Melléklet 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. A díszelgõ öltözet a Nemzeti Honvéd Díszegység – azon belül a Honvéd Koronaõrség, a Honvéd Palotaõrség és
a Honvéd Díszzászlóalj (a továbbiakban: Díszzászlóalj) – valamint a katonazenekarok állományának ruházata díszelgési
szakfeladataik végrehajtása során, nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedõ katonai és társadalmi rendezvényeken,
temetéseken, továbbá az elöljáró által meghatározott alkalmak esetén.
Honvéd tisztjelölti díszöltözetet visel az MH Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) állományába tartozó honvéd
tisztjelölt a tisztavatáson, az MH és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakaban: NKE) ünnepélyes katonai-,
valamint kulturális eseményein.
A katonazenekarok díszruházata általános és légierõ által viselt öltözetekre tagolódik.”
7. Az R. Melléklet 15. pont b) alpontjának ba) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szervezet vezetõje egyes meghatározott feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan az Öltözködési Szabályzat
rendelkezéseitõl eltérõ öltözet viselését rendelheti el)
„ba) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ),”
8. Az R. Melléklet 19. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. Ha a parancsnok másképp nem rendelkezik, a fegyver és haditechnikai eszközök nélkül sorakozó, felvonuló
hivatásos és a szerzõdéses tiszti, altiszti állomány társasági- vagy ünnepi-, a honvéd tisztjelölt honvéd tisztjelölti díszvagy ünnepi-, a honvéd altiszt-jelölt, a tisztesi rendfokozattal rendelkezõ szerzõdéses katona, illetve a közkatona hadi(gyakorló-) öltözetet visel.”
9. Az R. Melléklet a következõ 23/A. ponttal egészül ki:
„23/A. A katona szolgálati idõben, szolgálati feladata végrehajtása során az állományilletékes parancsnok
engedélyével gondozott, rendezett, a konszolidált megjelenés kritériumait kielégítõ polgári ruhát viselhet. Az erre
vonatkozó írásos engedélyt a katona a katonai objektumon kívül köteles magánál tartani és azt felszólításra
bemutatni.”
10. Az R. Melléklet 40. pont f) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A katonának tilos:)
„f) a ruha fazonján, gallérhajtókán gyászszalagot viselni, élõ vagy mûvirágot feltûzni,”
11. Az R. Melléklet 45. A) pont nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„45. A) A 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözetet viseli – az ejtõernyõs – mélységi és csapatfelderítõ –,
a tûzszerész és hadihajós, a repülõszerelõ és a szakfeladatot végrehajtó repülõhajózó állomány kivételével – az MH
tényleges állománya. A 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözetet viseli az állomány béketámogató és az MH
feladatát képezõ egyéb mûveletek – különösen katasztrófa-elhárítás, humanitárius segítségnyújtás, terrorelhárítás –
során, harcászati gyakorlaton, terepen végrehajtott foglalkozások alkalmával, alaki szemlén, készenlét fokozásakor,
katonai rendezvényeken, továbbá ha a sorakozás, felvonulás fegyverrel vagy haditechnikával történik.
Az öltözetet a hivatásos és a szerzõdéses fõtiszt, tiszt, zászlós, altiszt, valamint a tisztesi rendfokozatú szerzõdéses
állomány és a közkatona, továbbá a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt viseli az egység-, illetve ennél
alacsonyabb szintû 24 órás ügyeleti szolgálatban; továbbá a próbaidõs szerzõdéses, az önkéntes mûveleti tartalékos
és önkéntes védelmi tartalékos állomány szolgálati idejében, továbbá õr- és ügyeleti szolgálatban.
Az öltözetet a hivatásos és a szerzõdéses állomány a napi szolgálati tevékenysége során is viselheti.”
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12. Az R. Melléklet 45. C) pont d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:]
„d) nyáron és átmeneti idõszakban 90 M nyári gyakorló sapkát visel
da) a nem szervezetszerû díszalegység alkalmazása során a díszalegységbe beosztott állomány,
db) a csapatzászló kísérésére kijelölt állomány,
dc) koszorúzási ünnepségeken a koszorúvivõ és díszõrséget adó állomány,
dd) kiemelkedõ katonai és társadalmi rendezvényekre kirendelt állomány,
de) a temetésen részt vevõ katona, valamint a díszõrségbe és a díszalegységbe beosztott, illetve díszsortüzet adó
állomány,
df) a történelmi zászlók zászlóvivõi,
dg) az altisztavatáson az avatandó, a honvéd eskün az esküt tevõ, továbbá a feladat végrehajtásában részt vevõ,
dh) az egység, alegység sorakozón felsorakozó állomány,”
13. Az R. Melléklet 45. C) pont p) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:)
„p) átmeneti idõszakban az általános bakancs helyett a nyári bakancs, nyáron a nyári bakancs helyett az általános
bakancs, továbbá védõlábbeliként téli védõbakancs és gumicsizma is viselhetõ,”
14. Az R. Melléklet 45. C) pont z) alpontjának zb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:]
(a 90 M gyakorlózubbony és a 90 M gyakorlónadrág alatt)
„zb) télen a gyakorlópóló és a 2008 M téli vékony felsõ fölött a 2008 M téli vastag felsõ, a 90 M gyakorlónadrág alatt
a 2008 M téli vékony alsón a 2008 M téli vastag alsó viselhetõ.”
15. Az R. Melléklet 45. pont a következõ G) ponttal egészül ki:
„G) Az önkéntes védelmi tartalékos békeidõben – a rendelkezésre állás idõszakában, a szerzõdésében meghatározott
õrzés-védelmi feladata ellátása során – formaruházatként 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözetet viselhet.
Az öltözet változatai:
Télen
26. változat
90 M téli gyakorló sapka
Csõsál
90 M gyakorlókabát
90 M kabátbélés
90 M gyakorlózubbony
Gyakorlópóló
90 M gyakorlónadrág
Fekete csatos bõröv
Fekete bakancs
Téli ing
Téli alsó
Fekete kesztyû
Zokni
Átmeneti idõszakban
27. változat
Fekete barett sapka
90 M gyakorlókabát
90 M gyakorlózubbony
Gyakorlópóló
90 M gyakorlónadrág
Fekete csatos bõröv
Fekete bakancs
Zokni

28. változat
Fekete barett sapka
90 M gyakorlózubbony
Gyakorlópóló
90 M gyakorlónadrág
Fekete csatos bõröv
Fekete bakancs
Zokni
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Nyáron
29. változat
Fekete barett sapka
2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony
Gyakorlópóló
2000 M nyári gyakorlónadrág
Fekete csatos bõröv
Fekete bakancs
Zokni

30. változat
Fekete barett sapka
2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony
2000 M nyári gyakorlónadrág
Fekete csatos bõröv
Fekete bakancs
Zokni

Az önkéntes védelmi tartalékos által viselt 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:
a) télen:
aa) 90 M téli gyakorlókabát béléssel begombolt gallérral, csõsállal,
ab) 90 M téli gyakorlókabát felsõ gombja kigombolva, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt gallérral,
b) átmeneti idõszakban:
ba) 90 M téli gyakorlókabát – bélés nélkül – felsõ gombja kigombolva, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt
gallérral,
bb) 90 M gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, alatta póló,
c) nyáron:
ca) 90 M gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,
cb) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,
cc) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva,
cd) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, ujja felhajtva, alatta gyakorlópóló,
ce) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, ujja felhajtva viselendõ,
cf) az önkéntes védelmi tartalékos a 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony helyett 2000 M rövid ujjú nyári
gyakorlózubbonyt viselhet,
d) télen a fûtetlen õrhelyen 96 M téli õrruha viselhetõ,
e) az önkéntes védelmi tartalékos csapadékos idõjárás esetén a hadi- (gyakorló-) öltözet összes változatához PVC
körgallért visel, a PVC körgallér helyett, tépõzáras hímzett beosztásjelzéssel ellátott, esõvédõ zubbony viselhetõ,
f) a 28. változat nyáron is viselhetõ,
g) az önkéntes védelmi tartalékos a hímzett önkéntes védelmi tartalékos sapkajelvénnyel ellátott fekete barett sapka
helyett 90 M nyári sapkát viselhet,
h) az önkéntes védelmi tartalékos hadi- (gyakorló-) öltözete a szolgálati beosztás ellátása során bilinccsel,
bilincstartóval, gumibottal, gumibottartóval, FBÕ jelvénnyel és FBÕ igazolvánnyal egészül ki,
i) az önkéntes védelmi tartalékos a rendelkezésre állás idõszakában, kizárólag a szerzõdésében meghatározott MH
objektumban végzett õrzés-védelmi alapfeladata ellátása során viselhet hadi- (gyakorló-) öltözetet. A szolgálati helyre,
munkahelyre, valamint az onnan történõ közlekedés, utazás alatt, továbbá a szolgálati feladattal nem összefüggõ
tevékenység során az öltözetet nem viselheti,
j) az önkéntes védelmi tartalékos katonanõkre az önkéntes védelmi tartalékos katona férfiakkal azonos elõírások
vonatkoznak.”
16. Az R. Melléklet 46. pont nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„46. Az öltözetet viseli a hivatásos és a szerzõdéses tiszti, altiszti, viselheti a szerzõdéses legénységi és az önkéntes
mûveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány a napi szolgálati tevékenysége során, valamint viseli
a honvéd tisztjelölt a tantermi foglalkozások alkalmával, ha más öltözetet nem rendeltek el, továbbá ügyeleti
szolgálatban, ha annak jellege nem teszi szükségessé a hadi- (gyakorló-) öltözetet.”
17. Az R. Melléklet 46. B) pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A köznapi öltözet hordmód változatai:)
„a) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti
tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány köznapi sapkát, a légierõ által viselt és a hadihajós köznapi
öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány
sötétkék köznapi sapkát hord a köznapi öltözet valamennyi változatához,”
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18. Az R. Melléklet 46. B) pont d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A köznapi öltözet hordmód változatai:)
„d) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti
tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot, a légierõ által viselt
és a hadihajós köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi
tartalékos állomány a sötétkék posztóköpeny helyett sötétkék 3/4-es ballonkabátot hord,”
19. Az R. Melléklet 46. B) pont e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A köznapi öltözet hordmód változatai:)
„e) csapadékos idõjárás esetén a 4–7. változat esõkabáttal, a 11–14. változat sötétkék esõkabáttal egészül ki, az 5–7.
változat viselése esetén az esõkabát, illetve a 12–14. változat viselése esetén a sötétkék esõkabát helyett, felsõ
ruhadarabként, tépõzáras hímzett rendfokozati jelzéssel ellátott esõvédõ zubbony viselhetõ,”
20. Az R. Melléklet 46. B) pont u) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A köznapi öltözet hordmód változatai:)
„u) az általános köznapi öltözetet viselõ állomány – a szerzõdéses legénységi, az önkéntes mûveleti tartalékos és az
önkéntes védelmi tartalékos katona, valamint a honvéd tisztjelölt kivételével – a köznapi öltözet nyári változataihoz
a köznapi sapka helyett köznapi Bocskai sapkát is viselhet.”
21. Az R. Melléklet 46. B) pont a következõ x) alponttal egészül ki:
(A köznapi öltözet hordmód változatai:)
„x) a hivatásos, szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt és altiszt átmeneti idõszakban, az idõjárás függvényében a 4/4-es
ballonkabát helyett posztóköpenyt, a sötétkék 4/4-es ballonkabát helyett sötétkék posztóköpenyt viselhet.”
22. Az R. Melléklet 46. D) pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nõi köznapi öltözet hordmód változatai:)
„a) a honvéd tisztjelölt nõi, valamint az általános köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti
tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katonanõi állomány köznapi sapkát, a légierõ által viselt és a hadihajós
köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos
katonanõi állomány sötétkék köznapi sapkát hord a köznapi öltözet valamennyi változatához,”
23. Az R. Melléklet 46. D) pont d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nõi köznapi öltözet hordmód változatai:)
„d) csapadékos idõjárás esetén a 17–20. változat nõi esõkabáttal, a 23–26. változat sötétkék nõi esõkabáttal egészül ki,
a 18–20. változat viselése esetén a nõi esõkabát, illetve a 24–26. változat viselése esetén a sötétkék nõi esõkabát
helyett, felsõ ruhadarabként, tépõzáras hímzett rendfokozati jelzéssel ellátott esõvédõ zubbony viselhetõ,”
24. Az R. Melléklet 46. D) pont k) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nõi köznapi öltözet hordmód változatai:)
„k) az általános nõi köznapi öltözetet viselõ állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához barna színû derékövet
hord ezüstszínû csattal; a tábornok, a fõtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínû, az altiszt, a tisztes, valamint a honvéd
tisztjelölt ezüstszínû stilizált címerrel díszítve,”
25. Az R. Melléklet 46. D) pont w) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nõi köznapi öltözet hordmód változatai:)
„w) az általános köznapi öltözetet viselõ katonanõ – kivétel a szerzõdéses legénységi, az önkéntes mûveleti tartalékos
és az önkéntes védelmi tartalékos katonanõ, valamint a honvéd tisztjelölt nõ – a köznapi öltözet nyári változataihoz
a köznapi sapka helyett nõi kalapot is viselhet,”
26. Az R. Melléklet 46. D) pont a következõ z) alponttal egészül ki:
(A nõi köznapi öltözet hordmód változatai:)
„z) a hivatásos, szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós és altiszt katonanõ átmeneti idõszakban, az idõjárás
függvényében a nõi ballonkabát helyett nõi posztóköpenyt, a sötétkék
nõi ballonkabát helyett sötétkék nõi posztóköpenyt viselhet.”
27. Az R. Melléklet 47. pont nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„47. Ünnepi öltözetet visel a hivatásos, a szerzõdéses tiszti, altiszti, viselhet a szerzõdéses legénységi, az önkéntes
mûveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos állomány, valamint viseli a honvéd tisztjelölt a laktanyán belül és
kívül ünnepi állománygyûlések, rendezvények, továbbá külföldi katonai küldöttségek fogadása, baráti és nyugdíjas
találkozók, valamint egyéb kulturális események alkalmával.
Ezt az öltözetet viseli a honvéd tisztjelölt, továbbá viselheti a szerzõdéses legénységi, az önkéntes mûveleti tartalékos
és az önkéntes védelmi tartalékos állomány nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedõ társadalmi és ünnepélyes
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katonai rendezvényeken, ha a sorakozás (felvonulás) fegyver és haditechnika nélkül történik, valamint az elöljáró által
meghatározott alkalommal, katonai temetésen, illetve viselheti jelentõsebb családi eseményeken (különösen
házasságkötés, keresztelõ).”
Az R. Melléklet 47. B) pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ünnepi öltözet hordmód változatai:)
„a) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti
tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány köznapi sapkát, a légierõ által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet
viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány sötétkék
köznapi sapkát hord az ünnepi öltözet valamennyi változatához,”
Az R. Melléklet 47. B) pont c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ünnepi öltözet hordmód változatai:)
„c) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti
tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot, a légierõ által viselt
és a hadihajós ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi
tartalékos állomány a sötétkék posztóköpeny helyett sötétkék 3/4-es ballonkabátot hord,”
Az R. Melléklet 47. B) pont j) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ünnepi öltözet hordmód változatai:)
„j) az általános ünnepi öltözetet viselõ állomány az ünnepi öltözet valamennyi változatához barna színû derékövet
hord ezüstszínû csattal, a tábornok, a fõtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínû, az altiszt, a tisztes, valamint a honvéd
tisztjelölt ezüstszínû stilizált címerrel díszítve,”
Az R. Melléklet 47. B) pont a következõ s) alponttal egészül ki:
(Az ünnepi öltözet hordmód változatai:)
„s) a hivatásos, szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt és altiszt átmeneti idõszakban, az idõjárás függvényében a 4/4-es
ballonkabát helyett posztóköpenyt, a sötétkék 4/4-es ballonkabát helyett sötétkék posztóköpenyt viselhet.”
Az R. Melléklet 47. D) pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nõi ünnepi öltözet hordmód változatai:)
„a) a honvéd tisztjelölt nõi, valamint az általános ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti
tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katonanõi állomány köznapi sapkát, a légierõ által viselt és a hadihajós
ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos
katonanõi állomány sötétkék köznapi sapkát hord az ünnepi öltözet valamennyi változatához,”
Az R. Melléklet 47. D) pont i) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nõi ünnepi öltözet hordmód változatai:)
„i) az általános nõi ünnepi öltözetet viselõ állomány az ünnepi öltözet valamennyi változatához barna színû derékövet
hord ezüstszínû csattal, a tábornok, a fõtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínû, az altiszt, a tisztes, valamint a honvéd
tisztjelölt ezüstszínû stilizált címerrel díszítve,”
Az R. Melléklet 47. D) pont a következõ r) alponttal egészül ki:
(A nõi ünnepi öltözet hordmód változatai:)
„r) a hivatásos, szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt és altiszt katonanõ átmeneti idõszakban, az idõjárás függvényében
a nõi ballonkabát helyett nõi posztóköpenyt, a sötétkék nõi ballonkabát helyett sötétkék nõi posztóköpenyt viselhet.”
Az R. Melléklet 48. pont nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„48. Az öltözetet az MH hivatásos és szerzõdéses fõtiszti, tiszti, zászlósi, altiszti állománya viseli nemzeti és állami
ünnepeken, kiemelkedõ katonai és társadalmi rendezvényeken, ha a sorakozás, felvonulás fegyver és haditechnika
nélkül történik, valamint az elöljáró által meghatározott alkalommal, katonai temetésen, illetve viselheti jelentõsebb
családi – különösen keresztelõ, házasságkötés – eseményeken.
Általános társasági öltözetet viselhet a címzetes önkéntes tartalékos nemzeti és állami ünnepségek katonai
rendezvényein, kiemelkedõ katonai és katonai vonatkozású társadalmi eseményeken, valamint katonai temetéseken.”
Az R. Melléklet 48. C) pont f) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A társasági öltözet hordmód változatai:)
„f) az általános társasági öltözetet viselõ állomány – az altiszt kivételével –, valamint a légierõ által viselt és a hadihajós
társasági öltözetet viselõ állomány a társasági öltözet valamennyi változatához fekete színû derékövet hord ezüstszínû
csattal, a tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós aranyszínû, a légierõ által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselõ altiszt
ezüstszínû stilizált címerrel díszítve,”
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37. Az R. Melléklet 48. C) pont a következõ o) alponttal egészül ki:
(A társasági öltözet hordmód változatai:)
„o) a hivatásos, szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt és altiszt átmeneti idõszakban, az idõjárás függvényében a 4/4-es
ballonkabát helyett posztóköpenyt, a sötétkék 4/4-es ballonkabát helyett sötétkék posztóköpenyt viselhet.”
38. Az R. Melléklet 48. F) pont f) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nõi társasági öltözet hordmód változatai:)
„f) az általános nõi társasági öltözetet viselõ állomány – az altiszt kivételével –, valamint a légierõ által viselt és
a hadihajós nõi társasági öltözetet viselõ állomány a társasági öltözet valamennyi változatához fekete színû derékövet
hord ezüstszínû csattal, a tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós aranyszínû, a légierõ által viselt és a hadihajós nõi társasági
öltözetet viselõ altiszt ezüstszínû stilizált címerrel díszítve,”
39. Az R. Melléklet 48. F) pont a következõ p) alponttal egészül ki:
(A nõi társasági öltözet hordmód változatai:)
„p) a hivatásos, szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt és altiszt katonanõ átmeneti idõszakban, az idõjárás függvényében
a nõi ballonkabát helyett nõi posztóköpenyt, a sötétkék nõi ballonkabát helyett sötétkék nõi posztóköpenyt viselhet.”
40. Az R Melléklet 49. C) pont c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az estélyi öltözet hordmód változatai:)
„c) az általános estélyi öltözetet viselõ állomány – az altiszt kivételével –, valamint a légierõ által viselt és a hadihajós
estélyi öltözetet viselõ állomány az estélyi öltözet valamennyi változatához fekete színû derékövet hord ezüstszínû
csattal, a tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós aranyszínû, a légierõ által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselõ altiszt
ezüstszínû stilizált címerrel díszítve,”
41. Az R. Melléklet 49. C) pont a következõ i) alponttal egészül ki:
(Az estélyi öltözet hordmód változatai:)
„i) a hivatásos, szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt és altiszt átmeneti idõszakban, az idõjárás függvényében a 4/4-es
ballonkabát helyett posztóköpenyt, a sötétkék 4/4-es ballonkabát helyett sötétkék posztóköpenyt viselhet.”
42. Az R. Melléklet 49. F) pont d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nõi estélyi öltözet hordmód változatai:)
„d) az általános nõi estélyi öltözetet viselõ állomány – az altiszt kivételével –, valamint a légierõ által viselt és a hadihajós
nõi estélyi öltözetet viselõ állomány az estélyi öltözet valamennyi változatához fekete színû derékövet hord ezüstszínû
csattal, a tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós aranyszínû, a légierõ által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselõ altiszt
ezüstszínû stilizált címerrel díszítve,”
43. Az R. Melléklet 49. F) pont a következõ i) alponttal egészül ki:
(A nõi társasági öltözet hordmód változatai:)
„i) a hivatásos, szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt és altiszt katonanõ átmeneti idõszakban, az idõjárás függvényében
a nõi ballonkabát helyett nõi posztóköpenyt, a sötétkék nõi ballonkabát helyett sötétkék nõi posztóköpenyt viselhet.”
44. Az R. Melléklet 50. B) pont nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„B) A díszelgõ öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi állomány”
45. Az R. Melléklet 50. B) pont c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A díszelgõ öltözet hordmód változatai:)
„c) ha a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben kerül végrehajtásra, a díszegység állománya a 45. A) pont szerint
meghatározott általános hadi- (gyakorló-) öltözetet gyakorló sapkával, skarlátpiros színû szakmai sállal és fehér
kesztyûvel kiegészítve viseli. +25 o C feletti hõmérséklet esetén a szakmai sál viselése – a feladatot elrendelõ
állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján – mellõzhetõ,”
46. Az R. Melléklet 50. B) pont a következõ e) alponttal egészül ki:
(A díszelgõ öltözet hordmód változatai:)
„e) a díszalegység állománya a tábori barna díszzubbony megkímélése érdekében, a díszelgés helyszínére történõ
utazás alatt, valamint a helyszínen a díszelgési feladat megkezdéséig a díszzubbony helyett az e szabályzatban elõírt
ékítményekkel ellátott
ea) télen és átmeneti idõszakban polárpulóvert,
eb) nyáron ingblúzt
viselhet.”
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47. Az R. Melléklet a következõ alcímmel és 50/A–50/C. ponttal egészül ki:
„A Honvéd Koronaõrség díszelgõ öltözete
50/A. Az öltözetet a Honvéd Koronaõrség állománya viseli a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények
protokolláris díszelgési szakfeladattal egybekötött õrzése során.
A) A koronaõri díszelgõ öltözetet viselõ fõtiszti, tiszti, zászlósi és altiszti állomány öltözete:
Télen, nyáron és átmeneti idõszakban
1. változat
Koronaõri díszsapka
Tábori barna koronaõri díszzubbony
Tábori barna lovaglónadrág
Fekete koronaõri díszcsizma
Fekete díszöv arany (ezüst) csattal
Koronaõri mellzsinór
Fehér kesztyû
Gyakorlópóló
Nadrágtartó
Névkitûzõ
Zokni
A koronaõri díszelgõ öltözet hordmód változatai:
a) a tábori barna koronaõri díszzubbony díszelgõ paroli rendfokozati jelzéssel, aranyszínû – a Szent Koronát ábrázoló –
koronaõr fegyvernemi jelvénnyel, koronaõri állományt kifejezõ hímzett színes jelvénnyel, névkitûzõvel, koronaõri
karjelzéssel és koronaõri mellzsinórral viselendõ,
b) a koronaõr állomány a kitüntetést a tábori barna koronaõri díszzubbonyon, szalagsávon viseli,
c) a koronaõr fõtiszti, tiszti, zászlósi állomány a fekete díszövet, aranyszínû stilizált Szent Koronával díszített, aranyszínû
csattal, a fekete koronaõri díszcsizmát aranyzsinóros díszítéssel viseli,
d) a koronaõr altiszti állomány a fekete díszövet, ezüstszínû stilizált Szent Koronával díszített, ezüstszínû csattal,
a fekete koronaõri díszcsizmát feketebõr szegélyfonattal díszítve viseli,
e) a koronaõr fõtiszti, tiszti, zászlósi állomány koronaõri díszelgõ öltözete külön intézkedésre gombos rézsarkantyúval
és rézcsatos fekete sarkantyúszíjjal egészülhet ki.
B) A koronaõri díszelgõ szolgálati öltözetet viselõ fõtiszti, tiszti, zászlósi és altiszti állomány öltözete:
Télen, nyáron és átmeneti idõszakban
2. változat
Koronaõri köznapi Bocskai sapka
Koronaõri köznapi zubbony
Köznapi ing
Köznapi pantalló
Nyakkendõ
Deréköv
Félcipõ
Zokni
Koronaõri mellzsinór
Nadrágtartó
Névkitûzõ
Nyakkendõcsíptetõ
Kézelõgomb
A koronaõri díszelgõ szolgálati öltözet hordmód változatai:
a) a koronaõri köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, aranyszínû – a Szent Koronát ábrázoló – koronaõr
fegyvernemi jelvénnyel, névkitûzõvel, koronaõri állományt kifejezõ hímzett színes jelvénnyel, koronaõri karjelzéssel és
koronaõri mellzsinórral viselendõ,
b) a koronaõr állomány a kitüntetést a koronaõri köznapi zubbonyon, szalagsávon viseli,
c) a hosszú ujjú köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, koronaõri állományt kifejezõ hímzett színes selyem
jelvénnyel, névkitûzõvel, nyakkendõvel – a fõtiszt, a tiszt és a zászlós részére aranyszínû, az altiszt részére ezüstszínû
nyakkendõcsíptetõvel és kézelõgombbal kiegészítve – viselendõ,
d) a koronaõr állomány a koronaõri díszelgõ szolgálati öltözetéhez barna színû derékövet hord ezüstszínû csattal,
a fõtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínû, az altiszt ezüstszínû stilizált címerrel díszítve,
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e) a koronaõr állomány, a szolgálati helyiségben történõ tartózkodása ideje alatt, a koronaõri díszelgõ szolgálati
öltözetét a koronaõri köznapi Bocskai sapka és a koronaõri köznapi zubbony nélkül viselheti,
f) a koronaõri díszelgõ szolgálati öltözet a biztonsági feladatok végrehajtása során patentbilinccsel és bilincstartóval
egészül ki,
g) a koronaõri díszelgõ szolgálati öltözet csak a speciális õrzésvédelmi feladatok teljesítése alkalmával viselhetõ.
A Honvéd Palotaõrség díszelgõ öltözete
50/B. Az öltözetet a Honvéd Palotaõrség állománya viseli a Sándor Palotával kapcsolatos protokolláris díszelgési és
egyéb speciális szakfeladata végrehajtása során.
A) A palotaõri díszelgõ öltözetet viselõ fõtiszt, tiszt, zászlós, altiszt és szerzõdéses legénységi állomány öltözet
változatai:
Télen
1. változat
Palotaõri díszsapka
Palotaõri díszköpeny
Tábori barna palotaõri díszzubbony
Tábori barna palotaõri lovaglónadrág
Fekete bokszcsizma
Fekete díszöv arany, vagy ezüst csattal
Palotaõri mellzsinór
Palotaõri vállfõdísz
Fehér téli kesztyû
Gyakorlópóló
Nadrágtartó
Névkitûzõ
Zokni

Télen, nyáron és átmeneti idõszakban
2. változat
Palotaõri díszsapka
Tábori barna palotaõri díszzubbony
Tábori barna palotaõri lovaglónadrág
Fekete bokszcsizma
Fekete díszöv arany, vagy ezüst csattal
Palotaõri mellzsinór
Palotaõri vállfõdísz
Fehér nyári kesztyû
Gyakorlópóló
Nadrágtartó
Névkitûzõ
Zokni

A palotaõri díszelgõ öltözet hordmód változatai:
a) átmeneti idõszakban a palotaõri díszköpeny viselésérõl az állományilletékes parancsnok dönt,
b) a tábori barna palotaõri díszzubbony díszelgõ paroli rendfokozati jelzéssel, aranyszínû – Magyarország, két angyal
által tartott, koronás címerét ábrázoló – palotaõr fegyvernemi jelvénnyel, palotaõri állományt kifejezõ hímzett színes
jelvénnyel, névkitûzõvel, palotaõri karjelzéssel, palotaõri mellzsinórral és palotaõri vállfõdísszel viselendõ,
c) a palotaõr állomány a kitüntetést a tábori barna palotaõri díszzubbonyon, szalagsávon viseli,
d) a palotaõr fõtiszti, tiszti, zászlósi állomány a fekete díszövet, aranyszínû stilizált, Magyarország, két angyal által
tartott, koronás címerével díszített, aranyszínû csattal viseli,
e) a palotaõr altiszti és a szerzõdéses legénységi állomány a fekete díszövet, ezüstszínû stilizált, Magyarország, két
angyal által tartott, koronás címerével díszített, ezüstszínû csattal viseli,
f) a palotaõri díszelgõ öltözet az idõjárási körülményektõl függõen kiegészíthetõ téli inggel és téli alsóval, továbbá téli
fekete bokszcsizmával,
g) a palotaõr fõtiszti, tiszti, zászlósi állomány palotaõri díszelgõ öltözete külön intézkedésre gombos rézsarkantyúval és
rézcsatos fekete sarkantyúszíjjal egészülhet ki.
B) A palotaõri díszelgõ szolgálati öltözetet viselõ fõtiszti, tiszti, zászlósi, altiszti és szerzõdéses legénységi állomány
öltözet változatai:
Télen
3. változat
Palotaõri köznapi Bocskai sapka
Palotaõri díszköpeny
Palotaõri köznapi zubbony
Köznapi ing
Köznapi pantalló
Nyakkendõ
Deréköv
Zokni
Félcipõ
Palotaõri mellzsinór
Palotaõri vállfõdísz
Téli bõrkesztyû

Télen, nyáron és átmeneti idõszakban
4. változat
Palotaõri köznapi Bocskai sapka
Palotaõri köznapi zubbony
Köznapi ing
Köznapi pantalló
Nyakkendõ
Deréköv
Félcipõ
Zokni
Palotaõri mellzsinór
Palotaõri vállfõdísz
Nadrágtartó
Névkitûzõ
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Nadrágtartó
Névkitûzõ
Nyakkendõcsíptetõ
Kézelõgomb

Nyakkendõcsíptetõ
Kézelõgomb

A palotaõri díszelgõ szolgálati öltözet hordmód változatai:
a) átmeneti idõszakban a palotaõri díszköpeny viselésérõl az állományilletékes parancsnok dönt,
b) a palotaõri köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, aranyszínû – Magyarország, két angyal által
tartott, koronás címerét ábrázoló – palotaõr fegyvernemi jelvénnyel, névkitûzõvel, palotaõri állományt kifejezõ
hímzett színes jelvénnyel, palotaõri karjelzéssel, palotaõri mellzsinórral és palotaõri vállfõdísszel viselendõ,
c) a palotaõr állomány a kitüntetést a palotaõri köznapi zubbonyon, szalagsávon viseli,
d) a hosszú ujjú köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, palotaõri állományt kifejezõ hímzett színes selyem
jelvénnyel, névkitûzõvel, nyakkendõvel – a fõtiszt, a tiszt és a zászlós részére aranyszínû, az altiszt és a szerzõdéses
legénységi állomány részére ezüstszínû nyakkendõcsíptetõvel és kézelõgombbal kiegészítve – viselendõ,
e) a palotaõr állomány a palotaõri díszelgõ szolgálati öltözetéhez barna színû derékövet hord ezüstszínû csattal,
a fõtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínû, az altiszt és a szerzõdéses legénységi állomány ezüstszínû stilizált címerrel
díszítve,
f) a palotaõr állomány, a szolgálati helyiségben történõ tartózkodása ideje alatt, a palotaõri díszelgõ szolgálati
öltözetét a palotaõri köznapi Bocskai sapka és a palotaõri köznapi zubbony nélkül viselheti,
g) a palotaõri díszelgõ szolgálati öltözet az idõjárási körülményektõl függõen kiegészíthetõ téli inggel, téli alsóval.
A honvéd tisztjelölti díszöltözet
50/C. Az öltözetet az MH LZ másod-, harmad- és negyedévfolyamos honvéd tisztjelölti állománya viseli nemzeti és
állami ünnepeken, a tisztavatáson, a Ludovika Fesztivál alkalmával, az MH és az NKE kiemelkedõ katonai-, oktatási-,
társadalmi- és kulturális rendezvényein, valamint az MH LZ parancsnokának külön engedélye alapján, családi
eseményeken.
A) A honvéd tisztjelölti díszöltözetet viselõ állomány öltözete:
Honvéd tisztjelölt
Hallgatói díszcsákó
Hallgatói díszzubbony
Nyakgallér
Fekete társasági pantalló
Fekete deréköv
Fekete félcipõ
Fekete zokni
Fehér kesztyû
Nadrágtartó
Gyakorlópóló

Honvéd tisztjelölt nõ
alapváltozat
Hallgatói díszcsákó
Hallgatói nõi díszzubbony
Nyakgallér
Fekete nõi társasági pantalló
Fekete deréköv
Fekete nõi cipõ
Harisnya
Fehér kesztyû
Nadrágtartó
Gyakorlópóló

A honvéd tisztjelölti díszöltözet hordmód változatai:
a) a hallgatói díszzubbony évfolyamjelzõvel viselendõ,
b) honvéd tisztjelölti díszöltözet alapváltozata az idõjárási körülményektõl és a rendezvény típusától függõen
kiegészíthetõ téli inggel (a gyakorlópóló helyett, vagy a pólón viselve), 4/4-es ballonkabáttal, fekete bõrkesztyûvel,
c) honvéd tisztjelölt nõi állomány díszöltözetének alapváltozata az idõjárási körülményektõl és a rendezvény típusától
függõen kiegészíthetõ téli inggel (a gyakorlópóló helyett, vagy a pólón viselve), nõi ballonkabáttal, fekete
bõrkesztyûvel.”
48. Az R. Melléklet 51. A) pont i) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A zenekari díszelgõ öltözet hordmód változatai:)
„i) ha a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben kerül végrehajtásra, akkor a zenekar állománya a 45. A) pont
szerint meghatározott általános hadi- (gyakorló-) öltözetet gyakorló sapkával, skarlátpiros színû (a „légierõ zenekar”
állománya világoskék színû) szakmai sállal és fehér kesztyûvel kiegészítve viseli. +25 o C feletti hõmérséklet esetén
a szakmai sál viselése – a feladatot elrendelõ állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján – mellõzhetõ,”
49. Az R. Melléklet 51. B) pont j) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A zenekari nõi díszelgõ öltözet hordmód változatai:)
„j) ha a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben kerül végrehajtásra, akkor a zenekar állománya a 45. A) pont
szerint meghatározott általános hadi- (gyakorló-) öltözetet gyakorló sapkával, skarlátpiros színû (a „légierõ zenekar”
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állománya világoskék színû) szakmai sállal és fehér kesztyûvel kiegészítve viseli. +25 o C feletti hõmérséklet esetén
a szakmai sál viselése – a feladatot elrendelõ állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján – mellõzhetõ,”
Az R. Melléklet 56. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„56. Az MH hivatásos és szerzõdéses tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlós, altiszti állományú tagja – a pulóver kivételével –
a köznapi, ünnepi, társasági, estélyi öltözeti változatokhoz, valamint a honvéd tisztjelölti állomány – a pulóver
kivételével – a köznapi és ünnepi öltözeti változatokhoz névkitûzõt visel. Az MH teljes állománya a hadi- (gyakorló-)
öltözetekhez, így a 90 M és 2000 M általános, 93 M ejtõernyõs és repülõszerelõ, a 2003 M repülõhajózó, a 2003 M
sivatagi öltözethez a gyakorlópulóveren, a sötétkék pulóveren hímzett államjelzõt és hímzett nevet visel.”
Az R. Melléklet 57. pontja a következõ e) alponttal egészül ki:
(A feliratok tartalma, formája és viselésének módja:)
„e) az önkéntes védelmi tartalékos békeidõben, a rendelkezésre állás idõszakában, a szerzõdésében meghatározott
õrzés-védelmi feladata ellátása során
ea) az a) alpontban részletezett hímzett név felirat helyett 105 x 25 mm méretben készülõ hímzett „FEGYVERES
BIZTONSÁGI ÕR” feliratot visel, továbbá a 90 M gyakorlókabát, a 90 M és a 2000 M gyakorlózubbony bal zsebtakarója
alá gombolva FBÕ jelvényt, jobb zsebtakarója alá gombolva FBÕ igazolványt hord,
eb) a „FEGYVERES BIZTONSÁGI ÕR” felirat fehér színnel, olívzöld alapra hímzett.”
Az R. Melléklet 58. pontját megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Nemzeti színû pajzs, szalag, kokárda”
Az R. Melléklet 58/A. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„58/A. A hivatásos, a szerzõdéses, az önkéntes mûveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos katona, továbbá
a honvéd tisztjelölt a köznapi- és a sötétkék köznapi-, a társasági- és a sötétkék társasági-, valamint a hadihajós
társasági zubbonyon, valamint a nõi és a sötétkék nõi köznapi zubbonyon, a nõi és a sötétkék nõi társasági
kosztümkabáton a nemzeti hovatartozást kifejezõ, 35x20 mm méretû, nemzeti színû szövött szalagot visel. A nemzeti
színû szalagot a bal vállcsúcstól 4 cm-re úgy kell vízszintesen rögzíteni, hogy a nemzeti színû szalag középvonala
a zubbony ujjának hossztengelyétõl 1 cm-rel elõbbre helyezkedjen el.”
Az R. Melléklet a következõ 58/B. ponttal egészül ki:
„58/B. Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából rendezett állami és katonai rendezvényen nemzeti színû kokárdát
viselhet
a) a társasági öltözetet viselõ katona állomány
aa) a társasági-, a sötétkék társasági-, és a hadihajós társasági zubbony, továbbá a nõi társasági- és a sötétkék nõi
társasági kosztümkabát bal paroli alatti kihajtójára rögzítve úgy, hogy azon nem érhet túl,
ab) a posztóköpeny és a sötétkék posztóköpeny bal paroli alatti kihajtóján a felsõ gomblyukra, a 4/4-es ballonkabát és
a sötétkék 4/4-es ballonkabát gallér alatti kihajtóján rögzítve,
ac) a nõi posztóköpeny és a sötétkék nõi posztóköpeny bal mellvarrásának és a gallér csúcsának metszéspontjára, a nõi
ballonkabát és a sötétkék nõi ballonkabát bal gallércsúcsának magasságában, a gallércsúcs és a karöltõvarrás között
középre rögzítve,
b) az ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos
állomány
ba) a köznapi-, a sötétkék köznapi-, a nõi köznapi- és a sötétkék nõi köznapi zubbony bal paroli alatti kihajtójára
rögzítve úgy, hogy azon nem érhet túl,
bb) a posztóköpeny és a sötétkék posztóköpeny bal paroli alatti kihajtóján a felsõ gomblyukra, a 4/4-es ballonkabát és
a sötétkék 4/4-es ballonkabát gallér alatti kihajtóján rögzítve,
bc) a nõi posztóköpeny és a sötétkék nõi posztóköpeny bal mellvarrásának és a gallér csúcsának metszéspontjára, a nõi
ballonkabát és a sötétkék nõi ballonkabát bal gallércsúcsának magasságában, a gallércsúcs és a karöltõvarrás között
középen rögzítve,
c) a honvéd tisztjelölt
ca) az általános ünnepi öltözettel ellátott állomány a köznapi és a nõi köznapi zubbony bal paroli alatti kihajtóján,
továbbá a nõi köznapi kosztümkabát bal kihajtóján rögzítve úgy, hogy azon nem érhet túl,
cb) a 4/4-es ballonkabát gallér alatti kihajtóján rögzítve,
cc) a nõi posztóköpeny bal mellvarrásának és a gallér csúcsának metszéspontjára, a nõi ballonkabát bal
gallércsúcsának magasságában, a gallércsúcs és a karöltõvarrás között középen rögzítve,
cd) a honvéd tisztjelölti díszöltözetet viselõ állomány a hallgatói díszzubbony, a hallgatói nõi díszzubbony bal felsõ két
vízszintes irányú zsinór között középen, a felsõ zsinór középvonalához igazítottan rögzítve,
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d) Az egyenruházaton formai megkötés nélkül viselhetõ kokárda, amely az 5 cm-es sugarú képzeletbeli kör méretét
nem haladhatja meg.
e) hadi- (gyakorló-) öltözeten a kokárda nem viselhetõ.”
55. Az R. Melléklet 59. pontja és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Csapatkarjelzés, karfelirat
59. A csapatkarjelzés az adott katonai szervezethez való tartozás jelképe.
a) hímzett színes köznapi és társasági, csapatkarjelzés:
aa) a hímzett színes csapatkarjelzést a hivatásos, valamint a szerzõdéses tiszt, altiszt állomány a köznapi- és a társasági-,
a honvéd tisztjelölti állomány a köznapi zubbony bal ujján felvarrva viseli,
ab) azon csapatkarjelzés, amely a katona korábbi szolgálati helyére utal, az aa) pontban meghatározott öltözeti
cikkeken, a zubbony jobb ujján felvarrva viselhetõ,
ac) a koronaõr és a palotaõr állomány a tábori barna koronaõri-, palotaõri díszzubbony, valamint a koronaõri-, palotaõri
köznapi zubbony bal ujján felvarrva koronaõri, illetve palotaõri karjelzést visel,
ad) a csapatkarjelzés a vállcsúcstól 13 cm-re, hossztengelye a zubbony ujjának hossztengelyétõl 1 cm-rel elõbbre
helyezkedik el,
b) hímzett gyakorló csapatkarjelzés:
ba) az MH hivatásos és szerzõdéses állománya gyakorló, illetve missziós – az ENSZ, EU, AU (Afrikai Unió), illetõleg NATO
béketámogató mûveletekben résztvevõ kontingensnek megfelelõen – csapatkarjelzést visel a gyakorlókabát és
a gyakorlózubbony jobb ujján,
bb) az önkéntes védelmi tartalékos állomány békeidõben, a rendelkezésre állás idõszakában, a szerzõdésében
meghatározott õrzés-védelmi feladata ellátása során, gyakorló karjelzést visel a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony
jobb ujján,
bc) a gyakorló csapatkarjelzést, illetve gyakorló karjelzést a vállcsúcstól 3 cm-re úgy kell rögzíteni, hogy hossztengelye
a gyakorlókabát, illetve a gyakorlózubbony ujjának hossztengelyétõl 1 cm-rel elõbbre helyezkedjen el,
c) a katona a köznapi- és a társasági zubbony ujjain egy-egy, a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony jobb ujján egy
csapatkarjelzést viselhet,
d) a külön parancs alapján adományozott karfelirat, a megszerzett különleges katonai képesség jelképe:
da) a katonaállomány a különleges katonai képesség megszerzését tanúsító hímzett színes karfeliratot a köznapi és
a társasági zubbony ujjain, a vállcsúcstól 1 cm-re, a vállcsúcs ívét követõ felvarrással viselheti,
db) az MH hivatásos és szerzõdéses állománya a különleges katonai képesség megszerzését tanúsító hímzett gyakorló
karfeliratot a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony ujjain, a vállcsúcstól 1 cm-re, a vállcsúcs ívét követõ felvarrással
viselheti,
dc) több megszerzett különleges katonai képesség esetén csak kettõ – a használó által kiválasztott – karfelirat
viselhetõ úgy, hogy az elsõ a bal, a második a jobb karon kerüljön elhelyezésre,
e) speciális szolgálatteljesítést kifejezõ színes karfeliratok:
ea) az önkéntes mûveleti tartalékos állomány „ÖNKÉNTES MÛVELETI TARTALÉKOS” feliratú, az önkéntes védelmi
tartalékos állomány „ÖNKÉNTES VÉDELMI TARTALÉKOS” feliratú, hímzett színes karfeliratot visel a köznapi zubbony,
gyakorló karfeliratot visel a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony bal ujján,
eb) a címzetes önkéntes tartalékos állomány „CÍMZETES ÖNKÉNTES TARTALÉKOS” feliratú, hímzett színes karfeliratot
a társasági zubbony bal ujján,
ec) a szolgálaton kívüli állomány „KÖZSZOLGÁLAT” feliratú, hímzett színes karfeliratot visel a köznapi és a társasági
zubbony bal ujján,
ed) a speciális szolgálatteljesítést kifejezõ színes karfeliratokat a zubbony vállcsúcsától 1 cm-re, a vállcsúcs ívét
követõen kell felvarrni.”
56. Az R. Melléklet 60. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) Gyakorló sapka, gyakorló kalap:
aa) úgy kell viselni, hogy a sapkajelvény az arc középvonalának meghosszabbításával egybeessen, és a sapkaernyõ
széle egy ujjnyival a szemöldök felett helyezkedjen el,
ab) az MH tényleges állománya a 90 M nyári és téli gyakorló sapkán hímzett tépõzáras gyakorló rendfokozati jelzést, az
önkéntes védelmi tartalékos békeidõben, a rendelkezésre állás idõszakában, a szerzõdésében meghatározott
õrzés-védelmi feladata ellátása során gyakorló beosztásjelzõt visel,
ac) a 90 M téli gyakorló sapka –5 o C alatt lehajtva viselhetõ.”
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57. Az R. Melléklet 75. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„75. Nyakkendõcsíptetõ és kézelõgomb a hosszú ujjú köznapi és társasági ingen együttesen viselendõ kiegészítõk,
melyeken stilizált nemzetiszín pajzs található. A tábornok, a fõtiszt, a tiszt, a zászlós és a honvéd tisztjelölt aranyszínû,
az altiszt ezüstszínû nyakkendõcsíptetõt és kézelõgombot visel.
A nyakkendõcsíptetõt a hosszú ujjú ing zsebfedõjének aljával egyvonalban, a nyakkendõre és az ingre csíptetve kell
felhelyezni, és rögzíteni.”
58. Az R. Melléklet 77. pont d) és e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A fegyvernemi jelzések viselésének rendje:)
„d) aranyszínû fegyvernemi jelvényt visel
da) a fõtiszt, tiszt, zászlós a köznapi és társasági parolin, valamint a posztóköpeny paroliján, a hadihajós állomány
a hadihajós társasági zubbony hajtókáján,
db) a Díszzászlóalj és a katonazenekarok fõtisztje, tisztje és zászlósa a díszelgõ parolin és a díszköpeny paroliján,
dc) a Honvéd Koronaõrség teljes állománya a díszelgõ parolin és a koronaõri köznapi zubbony paroliján,
dd) a Honvéd Palotaõrség fõtiszt, tiszt, zászlós állománya a díszelgõ parolin, a palotaõri köznapi zubbony és a palotaõri
díszköpeny paroliján,
de) a címzetes önkéntes tartalékos a címzetes önkéntes tartalékos társasági parolin,
e) ezüstszínû fegyvernemi jelvényt visel
ea) az altiszt a köznapi és társasági parolin, valamint a posztóköpeny paroliján, a hadihajós állomány a hadihajós
társasági zubbony hajtókáján,
eb) a Díszzászlóalj altiszti és szerzõdéses legénységi állománya, továbbá a katonazenekarok altisztje a díszelgõ parolin
és a díszköpeny paroliján,
ec) a Honvéd Palotaõrség altiszti és szerzõdéses legénységi állománya a díszelgõ parolin, a palotaõri köznapi zubbony
és a palotaõri díszköpeny paroliján.”
59. Az R. Melléklet 79. pont c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) Aranyszínû hímzett kerek sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselõ hivatásos, szerzõdéses, önkéntes
mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos fõtiszt, tiszt, zászlós katona és katonanõ, a honvéd tisztjelölt és
a honvéd tisztjelölt nõ a köznapi sapkán.”
60. Az R. Melléklet 85. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) Ezüstszínû hímzett kerek sapkajelvényt visel a légierõ által viselt köznapi öltözetet viselõ – nem a repülõ
fegyvernemhez tartozó – hivatásos, szerzõdéses, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos altiszt,
tisztes, valamint a hadihajós köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tartalékos és
önkéntes védelmi tartalékos állományú altiszt, tisztes katona és katonanõ a sötétkék köznapi sapkán.”
61. Az R. Melléklet a következõ 88/A.–88/C. ponttal egészül ki:
„88/A. a) Szent Koronát ábrázoló aranyszínû koronaõr sapkajelvényt visel a koronaõr fõtiszt, tiszt, zászlós a koronaõri
díszsapkán és a koronaõri köznapi Bocskai sapkán,
b) Szent Koronát ábrázoló ezüstszínû koronaõr sapkajelvényt visel a koronaõr altiszt a koronaõri díszsapkán és
a koronaõri köznapi Bocskai sapkán.
88/B. a) Magyarország, két angyal által tartott, koronás címerét ábrázoló aranyszínû palotaõr sapkajelvényt visel
a palotaõr fõtiszt, tiszt, zászlós a palotaõri díszsapkán és a palotaõri köznapi Bocskai sapkán,
b) Magyarország, két angyal által tartott, koronás címerét ábrázoló ezüstszínû palotaõr sapkajelvényt visel a palotaõr
altiszt és a palotaõr szerzõdéses legénységi állomány a palotaõri díszsapkán és a palotaõri köznapi Bocskai sapkán.
88/C. Aranyszínû csákódíszt, valamint aranyszínû színes csákórózsát visel a honvéd tisztjelölt és honvéd tisztjelölt nõ
a hallgatói díszcsákón.”
62. Az R. Melléklet a következõ 93/B. ponttal egészül ki:
„93/B. Az önkéntes védelmi tartalékos békeidõben – a rendelkezésre állás idõszakában, a szerzõdésében
meghatározott õrzés-védelmi feladata ellátása során – a fekete barett sapkán olívzöld alapra hímzett önkéntes
védelmi tartalékos sapkajelvényt viselhet.”
63. Az R. Melléklet 96. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„96. Topánt és topánalátétet visel a tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós, altiszt a köznapi és társasági Bocskai sapkán,
a Díszzászlóalj állománya a díszsapkán, a katonazenekar tagja a zenész díszsapkán, továbbá a koronaõr a koronaõri
díszsapkán és a koronaõri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaõr a palotaõri díszsapkán és a palotaõri köznapi
Bocskai sapkán.
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a) A topán a tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi állomány részére arany, az altiszt, valamint a szerzõdéses legénységi
állománya részére ezüstszínû,
b) A topánalátét a paroli rendfokozati jelzés fegyvernemi színével megegyezõ színû, csúcsára állított egyenlõ szárú
háromszög.”
Az R. Melléklet 99. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„99. A fõtiszt, tiszt, zászlós aranyszínû – pirossal átszõtt – sapkazsinórt visel a társasági Bocskai sapkán, a sötétkék és
a hadihajós társasági tányérsapkán, a Díszzászlóalj állománya a díszsapkán, a katonazenekar tagja a zenész díszsapkán,
továbbá a koronaõr a koronaõri díszsapkán, valamint a palotaõr a palotaõri díszsapkán.”
Az R. Melléklet 100. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„100. A fõtiszt, tiszt, zászlós aranyszínû sapkazsinórt visel a köznapi Bocskai sapkán, a hadihajós köznapi tányérsapkán,
a koronaõr a koronaõri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaõr a palotaõri köznapi Bocskai sapkán.”
Az R. Melléklet 101. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„101. Az altiszt ezüstszínû – pirossal átszõtt – sapkazsinórt visel a társasági Bocskai sapkán, a sötétkék és a hadihajós
társasági tányérsapkán, a Díszzászlóalj állománya a díszsapkán, a katonazenekar tagja a zenész díszsapkán, továbbá
a koronaõr a koronaõri díszsapkán, valamint a palotaõr és a palotaõr szerzõdéses legénységi állomány a palotaõri
díszsapkán.”
Az R. Melléklet 102. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„102. Az altiszt ezüstszínû sapkazsinórt visel a köznapi Bocskai sapkán, a hadihajós köznapi tányérsapkán, a koronaõr
a koronaõri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaõr és a palotaõr szerzõdéses legénységi állomány a palotaõri
köznapi Bocskai sapkán.”
Az R. Melléklet 104. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) A Díszzászlóalj fõtiszt, tiszt, zászlós állománya a tábori barna díszzubbony, a katonazenekar tagja a társasági-, illetve
a sötétkék társasági zubbony, továbbá a koronaõr a tábori barna koronaõri díszzubbony bal vállán aranyszínû –
pirossal átszõtt – és fegyvernemi színû alátéttel ellátott vállzsinórt visel,”
Az R. Melléklet 104. pontja a következõ c) és d) alponttal egészül ki:
„c) A Díszzászlóalj altiszti állománya a tábori barna díszzubbony, a katonazenekar tagja a társasági-, illetve a sötétkék
társasági zubbony, továbbá a koronaõr a tábori barna koronaõri díszzubbony bal vállán ezüstszínû – pirossal átszõtt –
és fegyvernemi színû alátéttel ellátott vállzsinórt visel,
d) a Honvéd Palotaõrség fõtiszt, tiszt, zászlós állománya aranyszínû, altiszti és szerzõdéses legénységi állománya
ezüstszínû, hármas zsinórfonatból készült, Magyarország koronás címerét ábrázoló gombbal díszített és fegyvernemi
színû alátéttel ellátott vállfõdíszt visel a tábori barna palotaõri díszzubbony és a palotaõri köznapi zubbony bal vállán,
valamint a palotaõri díszköpeny mindkét vállán az ujja bevarrástól 1 cm-re keresztben elhelyezve.”
Az R. Melléklet 105. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) Aranybevonatú szárnysegédi díszzsinórt visel a köznapi és a társasági zubbonyon a Köztársasági Elnök
fõhadsegédje, a parancsõrtiszt és a Honvéd Vezérkar fõnökének segédtisztje.”
Az R. Melléklet 105. pont d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„d) Fegyvernemi színû koronaõri mellzsinórt visel a koronaõr a tábori barna koronaõri díszzubbonyon és a koronaõri
köznapi zubbonyon, valamint viselhet a társasági zubbonyon, palotaõri mellzsinórt visel a palotaõr a tábori barna
palotaõri díszzubbonyon és a palotaõri köznapi zubbonyon, valamint viselhet a társasági zubbonyon.”
Az R. Melléklet 105. pontja a következõ e) alponttal egészül ki:
„e) A szárnysegédi díszzsinórt, a díszzsinórt, a koronaõri és palotaõri mellzsinórt, valamint a mellzsinórt a köznapi és
a társasági zubbony, valamint a tábori barna díszzubbony jobb vállcsúcsára, illetve a zubbony felsõ, a díszelgõ
állomány esetében a díszzubbony második gombjára gombolva kell viselni.”
Az R. Melléklet 106. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„106. a) Aranydíszítésû, aranyszínû köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel a tábornok a köznapi- és
a társasági zubbonyon, a sötétkék köznapi- és a sötétkék társasági zubbonyon,
b) Aranydíszítésû, fegyvernemi színû címzetes önkéntes tartalékos társasági paroli rendfokozati jelzést visel a címzetes
önkéntes tartalékos tábornok a társasági zubbonyon.”
Az R. Melléklet 107. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) Aranydíszítésû, fegyvernemi színû
aa) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi-, társasági öltözetet viselõ fõtiszt, tiszt
a köznapi- és a társasági zubbonyon, a katonazenekarnál a zenész társasági zubbonyon, valamint a katonanõ a köznapi
nõi zubbonyon és a társasági kosztümkabáton, a katonazenekarnál a zenész társasági kosztümkabáton,
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ab) díszelgõ paroli rendfokozati jelzést visel a fõtiszt, tiszt a Honvéd Koronaõrségnél, a Honvéd Palotaõrségnél és
a Díszzászlóaljnál a tábori barna díszzubbonyon,
ac) címzetes önkéntes tartalékos társasági paroli rendfokozati jelzést visel a címzetes önkéntes tartalékos fõtiszt, tiszt
a társasági zubbonyon.”
Az R. Melléklet 108. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) Ezüst- és aranydíszítésû, fegyvernemi színû
aa) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi-, társasági öltözetet viselõ zászlós
a köznapi- és a társasági zubbonyon, a katonazenekarnál a zenész társasági zubbonyon, valamint a katonanõ a köznapi
nõi zubbonyon és a társasági kosztümkabáton, a katonazenekarnál a zenész társasági kosztümkabáton,
ab) díszelgõ paroli rendfokozati jelzést visel a zászlós a Honvéd Koronaõrségnél, a Honvéd Palotaõrségnél és
a Díszzászlóaljnál a tábori barna díszzubbonyon.”
Az R. Melléklet 109. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) Ezüstdíszítésû, fegyvernemi színû
aa) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi-, társasági öltözetet viselõ altiszt
a köznapi- és a társasági zubbonyon, a katonazenekarnál a zenész társasági zubbonyon, valamint a katonanõ a köznapi
nõi zubbonyon és a társasági kosztümkabáton, a katonazenekarnál a zenész társasági kosztümkabáton,
ab) díszelgõ paroli rendfokozati jelzést visel az altiszt a Honvéd Koronaõrségnél, a Honvéd Palotaõrségnél és
a Díszzászlóaljnál a tábori barna díszzubbonyon.”
Az R. Melléklet 109. pont c) és d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) Ezüstdíszítésû, fegyvernemi színû köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet viselõ,
ezüstdíszítésû, világoskék fegyvernemi színû köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a légierõ által viselt köznapi
öltözetet viselõ önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos altiszt a köznapi- és a sötétkék köznapi
zubbonyon, illetve a nõi köznapi- és a sötétkék nõi köznapi zubbonyon,
d) Szürkedíszítésû, fegyvernemi színû köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet viselõ,
szürkedíszítésû, világoskék fegyvernemi színû köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a légierõ által viselt köznapi
öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állományú
tisztes a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a nõi köznapi- és a sötétkék nõi köznapi zubbonyon.”
Az R. Melléklet 111–113. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„111. Fehérselyem díszítésû, fegyvernemi színû díszelgõ paroli rendfokozati jelzést visel a szerzõdéses legénységi
állomány a Honvéd Palotaõrségnél és a Díszzászlóaljnál a tábori barna díszzubbonyon.”
112. A honvéd tisztjelölt és a honvéd tisztjelölt nõ az évfolyamának megfelelõ
a) sárgadíszítésû barna paroli évfolyamjelzést visel a köznapi zubbonyon, illetve a köznapi nõi zubbonyon,
b) aranydíszítésû meggypiros hallgatói évfolyamjelzést visel a hallgatói díszzubbonyon, illetve a hallgatói nõi
díszzubbonyon.
113. a) Aranydíszítésû, aranyszínû hímzett rendfokozati jelzést visel a tábornok a 3/4-es és a 4/4-es ballonkabáton, az
esõkabáton, a gyakorlópulóver köznapi változatán, a köznapi és a társasági ingen, valamint az ingblúzon,
b) Aranydíszítésû hímzett címzetes önkéntes tartalékos rendfokozati jelzést visel az önkéntes tartalékos tábornok
a 4/4-es ballonkabáton és a társasági ingen.”
Az R. Melléklet 114. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) Aranydíszítésû hímzett
aa) rendfokozati jelzést visel a fõtiszt, tiszt,
ab) címzetes önkéntes tartalékos rendfokozati jelzést visel a címzetes önkéntes tartalékos fõtiszt, tiszt,”
Az R. Melléklet 114. pont e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„e) sárgadíszítésû hímzett hallgatói évfolyamjelzést visel a honvéd tisztjelölt a 3/4-es és 4/4-es ballonkabáton, a nõi
ballonkabáton, az esõkabáton, a nõi esõkabáton, a gyakorlópulóver köznapi változatán, a köznapi- és társasági ingen,
a nõi köznapi- és társasági ingen, az ingblúzon, a nõi ingblúzon és a nõi mellényen.”
Az R. Melléklet 116. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„116. A tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós, altiszt, valamint a katonanõ posztóköpeny rendfokozati jelzést – a honvéd
tisztjelölt nõ az évfolyamának megfelelõ posztóköpeny évfolyamjelzést – visel a posztóköpeny, illetve a nõi köpeny két
ujján zöld, a légierõ által viselt öltözetet viselõ és a hadihajós öltözetet viselõ állomány a sötétkék posztóköpeny, illetve
a nõi sötétkék köpeny két ujján sötétkék alapszínben.”
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82. Az R. Melléklet 117. és 118. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„117. a) Az MH állománya barna színû gyakorló paroli rendfokozati jelzést – a honvéd tisztjelölt és a honvéd
altiszt-jelölt az évfolyamának megfelelõ gyakorló paroli évfolyamjelzést – visel, zöld alapszínre hímzetten
a gyakorlózubbony és a gyakorlókabát, valamint barna alapszínre hímzetten a sivatagi gyakorlózubbony gallérján,
b) az önkéntes védelmi tartalékos békeidõben, a rendelkezésre állás idõszakában, a szerzõdésében meghatározott
õrzés-védelmi feladata ellátása során, a gyakorló paroli rendfokozati jelzés helyett fehér színnel, olívzöld alapra
hímzett gyakorló paroli beosztásjelzést visel.
118. a) Az MH állománya barna színû gyakorló rendfokozati jelzést – a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt az
évfolyamának megfelelõ gyakorló évfolyamjelzést – visel, zöld alapszínre hímzetten a gyakorlósapkán, a 2008 M
gyakorló esõvédõ kabát és az esõvédõ zubbony mellrészén, a gyakorlópóló, a matróztrikó, a 2008 M polárpulóver,
a 2003 M repülõhajózó overall és dzseki ujján, továbbá barna alapszínre hímzetten a sivatagi kabát mellrészén,
valamint a sivatagi kabátbélés (polárpulóver) és a sivatagi öltözethez viselt gyakorlópóló ujján az arra kialakított
helyen,
b) az önkéntes védelmi tartalékos békeidõben, a rendelkezésre állás idõszakában, a szerzõdésében meghatározott
õrzés-védelmi feladata ellátása során, a gyakorló rendfokozati jelzés helyett fehér színnel, olívzöld alapra hímzett
gyakorló beosztásjelzést visel.”
83. Az R. Melléklet 121. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Aranyozott gombot visel:)
„b) a fõtiszt, tiszt, zászlós
ba) a díszzászlóaljnál a díszköpenyen, a tábori barna díszzubbonyon és a díszsapkán,
bb) koronaõr Szent Koronát ábrázoló aranyozott gombot visel a tábori barna koronaõri díszzubbonyon, a koronaõri
díszsapkán, a koronaõri köznapi zubbonyon és a koronaõri köznapi Bocskai sapkán,
bc) palotaõr Magyarország koronás címerét ábrázoló aranyozott gombot visel a palotaõri díszköpenyen, a tábori barna
palotaõri díszzubbonyon, a palotaõri díszsapkán, a palotaõri köznapi zubbonyon és a palotaõri köznapi Bocskai
sapkán, valamint a palotaõri vállfõdíszen,”
84. Az R. Melléklet 123. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ezüstszínû gombot visel:)
„b) az altiszt
ba) és a szerzõdéses legénységi állomány a díszzászlóaljnál a díszköpenyen, a tábori barna díszzubbonyon és
a díszsapkán,
bb) a katonazenekaroknál a posztóköpenyen, a zenész társasági zubbonyon és a zenész díszsapkán,
bc) koronaõr Szent Koronát ábrázoló ezüstszínû gombot visel a tábori barna koronaõri díszzubbonyon, a koronaõri
díszsapkán, a koronaõri köznapi zubbonyon és a koronaõri köznapi Bocskai sapkán,
bd) és a szerzõdéses legénységi állományú palotaõr Magyarország koronás címerét ábrázoló ezüstszínû gombot visel
a palotaõri díszköpenyen, a tábori barna palotaõri díszzubbonyon, a palotaõri díszsapkán, a palotaõri köznapi
zubbonyon és a palotaõri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaõri vállfõdíszen,”
85. Az R. Melléklet 132. pont h) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„h) A „Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel” arany, ezüst és bronz fokozata, továbbá a sebesülések számának
megfelelõ „Sebesülési Szolgálati Érdemjel” a hadi- (gyakorló-) zubbony, valamint a sivatagi gyakorlózubbony
baloldalán közvetlenül az államjelzõ felett, gyakorló kivitelû szalagsáv (gyakorló változata barna színû zöld alapszínre,
sivatagi változata barna színû barna alapszínre hímzett) formában – az f) pontban meghatározott módon – viselendõ,”
86. R. Melléklet 134. pont d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Állománykategóriát kifejezõ hímzett jelvény viselése:)
„d) a hivatásos állományt kifejezõ hímzett jelvény helyett
da) a nyugállományú katona nyugállományt kifejezõ hímzett jelvényt,
db) a szerzõdéses állományú katona szerzõdéses állományt kifejezõ hímzett jelvényt,
dc) az önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katona önkéntes tartalékos állományt kifejezõ
hímzett jelvényt,
dd) a címzetes önkéntes tartalékos katona címzetes önkéntes tartalékos állományt kifejezõ hímzett jelvényt visel az
a)–c) alpontban meghatározottak szerint,
de) a koronaõr koronaõri állományt kifejezõ színes jelvényt visel a tábori barna koronaõri díszzubbonyon, a koronaõri
köznapi zubbonyon és a köznapi ingen skarlátpiros alapra hímzetten,
df) a palotaõr palotaõri állományt kifejezõ színes jelvényt visel a tábori barna palotaõri díszzubbonyon, a palotaõri
köznapi zubbonyon és a köznapi ingen palack zöld alapra hímzetten.”
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87. Az R. Melléklet 145. C) pont j) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„j) a 2000 M rövid ujjú nyári gyakorlózubbony 2018. december 31-ig viselhetõ,”
88. Az R. Melléklete 145. E) pont helyébe a következõ rendelkezés lép:
„E) A 90 M és 2000 M általános hadi-(gyakorló-) öltözethez a 90 M téli gyakorlókabát béléssel, a 95 M gyakorlópulóver,
valamint a téli ing és téli alsó 2018. december 31-ig viselhetõ.”
89. Az R. Melléklet 80. pont c) alpontjában, 84. pont b) alpontjában, 107. pont c) alpontjában, 108. pont c) alpontjában, 110.
pont c) alpontjában, 114. pont d) alpontjában, 122. pont d) alpontjában, 123. pont d) alpontjában az „önkéntes
tartalékos” szövegrész helyébe az „önkéntes mûveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos” szöveg lép.
90. Az R. Melléklet
a) 46. B) pont g), k) és l) alpontjában, a 47. B) pont f) és h) alpontjában, 122. pont a) alpontjában, 145. A) pontban
a „hallgató” szövegrész helyébe a „honvéd tisztjelölt”,
b) 45. C) pont v) pontjának vi) alpontjában, 145. A) pontban a „hallgató” szövegrész helyébe a „honvéd tisztjelölt,
honvéd tiszthelyettes-jelölt”,
c) 77. pont nyitó szövegrészében a „hallgatók” szövegrész helyébe a „honvéd tisztjelöltek”,
d) 45. C) pont r) alpontjában a „hallgatói” szövegrész helyébe a „honvéd tisztjelölti, honvéd tiszthelyettes-jelölti”,
e) 46. A) pont nyitó szövegrészében, a 46. B) pont h)–j) alpontjában, 47. A) pont nyitó szövegrészében, 47. B) pont g)
és i) alpontjában, 47. D) pont h) alpontjában a „hallgatói” szövegrész helyébe a „honvéd tisztjelölti”,
f) 46. C) pont nyitó szövegrészében, 46. D) pont f)–j) alpontjában, 47. C) pont nyitó szövegrészében, 47. D) pont e) és
f) alpontjában a „hallgatónõi” szövegrész helyébe a „honvéd tisztjelölt nõi”,
g) 47. D) pont g) alpontjában, 122. pont a) alpontjában, 150/A. pontjában a „hallgatónõ” szövegrész helyébe
a „honvéd tisztjelölt nõ” szöveg lép.
91. Az R. Melléklet
a) 44. pontjában a „Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnöke” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar
fõnöke” szöveg lép,
b) 45. D) pont e) alpontjában a „HM Honvéd Vezérkar fõnöke” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõnöke”,
c) 45. E) pont m) alpontjában, 45. F) pont i) alpontjában a „Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök”
szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõnöke”,
d) 105. pont c) alpontjában a „HM Honvéd Vezérkarnál” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkarnál”,
e) 132. pont b) alpontjában a „Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnöktõl” szövegrész helyébe a „Honvéd
Vezérkar fõnökétõl” szöveg lép,
f) 139. pont d) alpontjában a „HM Honvéd Vezérkar” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar” szöveg lép,
g) 151. pontjában a „HM Honvéd Vezérkar fõnök” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõnöke” szöveg lép.
92. Az R. Melléklet
a) 76. pont a) alpontját követõ felsorolás „koronaõr” és „palotaõr”, „címzetes önkéntes tartalékos”,
b) 76. pont b) alpontjában a „skarlátpiros” alcímet követõ felsorolás „koronaõr”, címzetes önkéntes tartalékos,
c) 76. pont b) alpont „palack zöld” alcímmel és az azt követõ felsorolás „palotaõr” szöveggel egészül ki.
93. Az R. Melléklet 50. pontjának nyitó szövegrészében az „a Magyar Köztársaság lobogójának” szövegrész helyébe
a „Magyarország zászlajának” szöveg lép.
94. Az R. Melléklet 132. pont a) alpontjában az „A Magyar Köztársaság elnöke” szövegrész helyébe az „A köztársasági
elnök” szöveg lép.
95. Az R. Melléklet
a) 8. pontjában, 48. B) pont, 48. C) pont, 48. E) pont és 48. F) pont nyitó szövegrészében, 49. B) pont, 49. C) pont, 49.
E) pont és 49. F) pont nyitó szövegrészében, 50. A) pont nyitó szövegrészében, 50. B) pont d) alpontjában, 51.
B) pont nyitó szövegrészében, 53. pont 5. francia bekezdésében a „tiszthelyettesi” szövegrész helyébe az „altiszti”
b) 21. pontjában, 46. B) pont l) és m) alpontjában, 46. D) pont l) alpontjában, 47. B) pont k) alpontjában, 47. D) pont
j) alpontjában, 48. C) pont k) alpontjában, 51. A) pont f) alpontjában, 51. B) pont f) alpontjában, 70. pont
a) alpontjában, 88. pont b) alpontjában, 95. pontjában, 105. pont b) alpontjában, 110. pont a) és c) alpontjában,
114. pont c) alpontjában, 124. pontjában, 134. pont a)–c) alpontjában, 146. pontjában, 147. pontjában
„a tiszthelyettes” szövegrész helyébe „az altiszt”
c) 45. C) pont nyitó szövegrészében, 46. B) pont b) és w) alpontjában, 46. D) pont b) és y) alpontjában, 47. B) pont
b) alpontjában, 47. D) pont b) alpontjában, 48. C) pont g) alpontjában, 48. F) pont g) alpontjában, 49. pontjának
nyitó szövegrészében, 49. C) pont d) alpontjában, 49. F) pont c) alpontjában, 51. A) pont nyitó szövegrészében,
80. pont a)–c) alpontjában, 83. pont a) és b) alpontjában, 85. pont a) alpontjában, 87. pont a)–c) alpontjában,
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88. pont b) alpontjában, 109. pont b) alpontjában, 110. pont b) alpontjában, 123. pont a), c) és d) alpontjában,
129. pontjában, 131. pontjában, 135. pont b) alpontjában, 137. pont c) és d) alpontjában, 138. pontjában
a „tiszthelyettes” szövegrész helyébe az „altiszt”
szöveg lép.
Az R. Melléklet 45. C) pont v) alpont vh) alpontjában, 76. pont a) és b) alpontjában, a „KBH” szövegrész helyébe
a „KNBSZ” szöveg lép.
Az R. Melléklet 137. pont e) és f) alpontjában a „rendfokozat nélküli szerzõdéses állomány” szövegrész helyébe
a „közkatona” szöveg lép.
Az R. Melléklet
a) 1. pontjában az „a Magyar Honvédséghez (a továbbiakban: Honvédség)” szövegrész helyébe az „az MH-hoz”
b) 8. pontjában, 10. pontjában, 45. B) pont nyitó szövegrészében, 45. C) pont nyitó szövegrészében, 45. C) pont g) és
m) alpontjában, 45. D) pont nyitó szövegrészében, 49. pont nyitó szövegrészében, 50. pont nyitó szövegrészében,
52/A. pontjában, 89. pont nyitó szövegrészében, 125. pontjában, 127. pontjában, 145. D) pont nyitó
szövegrészében az „a Honvédség” szövegrész helyébe az „az MH”
c) 40. pont a) alpontjában az „a Honvédségnél” szövegrész helyébe az „az MH-nál”
d) 45. E) pont nyitó szövegrészében, 45. F) pont nyitó szövegrészében az „a Magyar Honvédség” szövegrész helyébe
az „az MH”
e) 58. pontjában, 137. pont nyitó szövegrészében az „A Honvédség” szövegrész helyébe az „az MH”
szöveg lép.
Hatályát veszti az R. Melléklet 15. pont b) alpontjának bb) alpontja, 146–150. pontja.

A vidékfejlesztési miniszter 105/2012. (X. 11.) VM rendelete
a növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
Az 1–6. § tekintetében növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. § tekintetében a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés
a) pontjának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § i) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. § tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (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
94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 22. §-a a következõ (6) és
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (3) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti nemzeti fajtajegyzékek C. része az elismert tájfajtákat tartalmazza.
(7) A (3) bekezdés c) pontja szerinti nemzeti fajtajegyzék D. része tartalmazza a 2012. szeptember 30. elõtt
forgalmazott és hivatalosan elismert leírással rendelkezõ gyümölcsfajtákat.”

2. §

Az R. 27. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A NÉBIH a fajtafenntartás eredményességét a fajtafenntartás bejelentett helyszínén is ellenõrzi. Az ellenõrzés
során a fajtafenntartási nyilvántartásokat, valamint a fajtafenntartási módszerek gyakorlati megvalósítását kell
ellenõrizni.”
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3. §
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Az R. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„30. § Ez a rendelet a következõ irányelveknek való megfelelést szolgálja:
1. a Tanács 66/401/EGK irányelve (1966. június 14.) a takarmánynövény-vetõmagok forgalmazásáról,
2. a Tanács 66/402/EGK irányelve (1966. június 14.) a gabonavetõmagok forgalmazásáról,
3. a Tanács 92/33/EGK irányelve (1992. április 28.) a vetõmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok
forgalmazásáról,
4. a Tanács 92/34/EGK irányelve (1992. április 28.) a gyümölcstermõ növények szaporítóanyagai, illetve
a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermõ növények forgalmazásáról,
5. a Bizottság 93/79/EGK irányelve (1993. szeptember 21.) a termelõk által a 92/34/EGK tanácsi irányelv szerint
vezetett, a gyümölcsfajták szaporító- és ültetvényanyagait tartalmazó jegyzékre vonatkozó kiegészítõ végrehajtási
intézkedések kidolgozásáról,
6. a Tanács 1999/105/EK irányelve (1999. december 22.) az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról,
7. a Tanács 2002/53/EK irányelve (2002. június 13.) a mezõgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékérõl,
8. a Tanács 2002/54/EK irányelve (2002. június 13.) a cukorrépa-vetõmag forgalmazásáról,
9. a Tanács 2002/55/EK irányelve (2002. június 13.) a zöldségvetõmagok forgalmazásáról,
10. a Tanács 2002/56/EK irányelve (2002. június 13.) a vetõburgonya forgalmazásáról,
11. a Tanács 2002/57/EK irányelve (2002. június 13.) az olaj- és rostnövények vetõmagjának forgalmazásáról,
12. a Bizottság 2003/90/EK irányelve (2003. október 6.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában
egyes mezõgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzõk és a vizsgálat
minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról,
13. a Bizottság 2003/91/EK irányelve (2003. október 6.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában
a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzõk és a vizsgálat elvégzésének
minimum követelményei tekintetében történõ végrehajtási intézkedések meghatározásáról,
14. a Bizottság 2004/29/EK irányelve (2004. március 29.) a szõlõfajták vizsgálata során alkalmazott jellemzõk és
minimális feltételek meghatározásáról,
15. a Bizottság 2005/91/EK irányelve (2005. december 16.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában
egyes mezõgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzõk és a vizsgálat
minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv
módosításáról,
16. a Bizottság 2006/124/EK irányelve (2006. december 5.) a vetõmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési
anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv és a zöldségvetõmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK
tanácsi irányelv módosításáról,
17. a Bizottság 2006/127/EK irányelve (2006. december 7.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában
a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe veendõ tulajdonságok és a vizsgálat
elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történõ végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló
2003/91/EK irányelv módosításáról,
18. a Bizottság 2007/49/EK irányelve (2007. július 26.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában
a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzõk és a vizsgálat elvégzésének
minimumkövetelményei tekintetében történõ végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv
módosításáról,
19. a Bizottság 2007/48/EK irányelve (2007. július 26.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes
mezõgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzõk és a vizsgálat minimumfeltételei
vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról,
20. a Bizottság 2008/83/EK irányelve (2008. augusztus 13.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában
a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzõk és a vizsgálat elvégzésének
minimumkövetelményei tekintetében történõ végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv
módosításáról,
21. a Bizottság 2007/72/EK irányelve (2007. december 13.) a 66/401/EGK tanácsi irányelvnek a Galega orientalis Lam.
fajjal történõ kiegészítésérõl,
22. a Bizottság 2009/97/EK irányelve (2009. augusztus 3.) a 2002/53/EK és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének
alkalmazásában egyes mezõgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó
jellemezõk és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló
2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvek módosításáról,
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23. a Bizottság 2010/46/EU irányelve (2010. július 2.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez
végrehajtási intézkedéseket elõíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezõgazdasági növényfajok
és zöldségfajok vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzõk és a vizsgálat minimumfeltételei
tekintetében történõ módosításáról,
24. a Bizottság 2009/145/EK irányelve (2009. november 26.) egy adott helyen és régióban hagyományosan
termesztett és génerózió által veszélyeztetett honos zöldségfajok és fajták, illetve a kereskedelmi növénytermesztési
szempontból tényleges értékkel nem rendelkezõ, csupán bizonyos feltételek melletti termesztésre nemesített
zöldségek fajtáinak elismerése, és ezen honos fajok és fajták vetõmagjának forgalmazása esetében alkalmazható
eltérésekrõl,
25. a Bizottság 2011/68/EU végrehajtási irányelve (2011. július 1.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv
7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket elõíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezõgazdasági
növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzõk és a vizsgálat
minimumfeltételei tekintetében történõ módosításáról,
26. a Bizottság 2012/8/EU végrehajtási irányelve (2012. március 2.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének
alkalmazásában egyes mezõgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzõk és a vizsgálat
minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv
módosításáról.”
4. §

Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. §

(1) Az R. 1. § c) pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg lép.
(2) Az R. 2. § (1) bekezdésében, 3. § 6. pontjában, 4. § (1) és (7) bekezdésében, 5. § (2) és (5) bekezdésében, 7. §
(1) bekezdésében, 9. § (1), (2) és (5)–(7) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében, 11. § (1), (3) és (5) bekezdésében, 12. §
(1)–(4) bekezdésében, 16. §-ában, 17. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének g) pontjában, 18. § (3) bekezdésében,
19. § (2) bekezdésében, 21. § (4) bekezdésében, 23. § (4) és (5) bekezdésében, 26. § (5) bekezdésében, 27. § (1) és
(2) bekezdésében, valamint 8. számú melléklet 8. és 10. pontjában az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH”
szöveg lép.
(3) Az R. 4. § (8) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (7) bekezdésében,
11. § (4) és (5) bekezdésében, 12. § (1) és (2) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében, 16. §-ában, 19. § (1) bekezdésében,
20. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában, 26. § (5) bekezdésében, valamint
27. § (1) bekezdésében az „Az MgSzH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg lép.
(4) Az R. 3. § 5. pontjában, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, valamint 15. §
(4) bekezdésében az „az MgSzH-hoz” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hez” szöveg lép.
(5) Az R. 4. § (8) bekezdésében, valamint 13. § (3) bekezdés c) pontjában az „az MgSzH-val” szövegrész helyébe az „a
NÉBIH-hel” szöveg lép.
(6) Az R. 4. § (9) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (3) bekezdés b) pontjában az „az
MgSzH-nak” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg lép.
(7) Az R. 18. § (1) bekezdésében az „az MgSzH-nál” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nél” szöveg lép.
(8) Az R. 26. § (4) bekezdésében az „az MgSzH-t” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-et” szöveg lép.

6. §

Ez a rendelet a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezõgazdasági növényfajok fajtái
esetében minimálisan vizsgálandó jellemzõk és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási
intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról szóló, 2012. március 2-i 2012/8/EU bizottsági
végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

7. §

A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 96. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 27. § (2) bekezdésének a termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolásáról, forgalmazásáról és
felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet, a kistermelõi élelmiszer-termelés, -elõállítás és -értékesítés
feltételeirõl szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló
72/2012. (VII. 24.) VM rendelet által megállapított szövegét 2013. vadászati évben kell elõször alkalmazni.”
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8. §

(1) A gyártmánylapról szóló 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet [a továbbiakban: 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet] 1. §
(1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) E rendeletet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) Mellékletének 28. pontja szerinti felhasználónak (a továbbiakban:
felhasználó) szánt feldolgozott élelmiszereket elõállító, Magyarországon mûködõ élelmiszer-elõállítókra kell
alkalmazni.”
(2) A 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 3. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) Az élelmiszer-elõállító köteles a magyarországi felhasználónak szánt feldolgozott élelmiszerre vonatkozó,
a (2) bekezdésben meghatározott adatokat önálló dokumentumban vagy más dokumentum részeként egy helyen
nyilvántartó gyártmánylapot készíteni, és azt az adott élelmiszer elõállításának valamennyi telephelyén tárolni.”
(3) A 82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
„a) amelyek kizárólag mennyiségükben, ízesítésükben különböznek egymástól, amennyiben az eltérõ ízesítést adó
összetevõk az adott terméknél egyértelmûen azonosíthatók, illetve”

9. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok
közremûködésével 2012-tõl igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet
a) 3. § (11) bekezdésében az „1. § 28. pontja szerinti ügyfél” szövegrész helyébe az „1. § 27. pontja szerinti ügyfél”,
b) 4. § (1) bekezdésében az „1. § 28. pontjában meghatározott ügyfél” szövegrész helyébe az „1. § 27. pontjában
meghatározott ügyfél”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi
Akciócsoportok közremûködésével 2012-tõl igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 102/2012.
(X. 1.) VM rendelet 3. mellékletének 4.2. pontja.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 105/2012. (X. 11.) VM rendelethez
„10. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

I. RÉSZ
A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára
Tudományos név

Festuca filiformis Pourr.
Festuca ovina L.
Festuca rubra L.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium x boucheanum Kunth
Pisum sativum L.
Brassica napus L.
Helianthus annuus L.
Linum usitatissimum L.
Avena nuda L.
Avena sativa L. (includes A. byzantina K. Koch)
Hordeum vulgare L.
Oryza sativa L.

Közönséges név

Fonalas csenkesz
Juhcsenkesz
Vörös csenkesz
Keménylevelû csenkesz
Olasz perje, holland perje
Angol perje
Hibrid perje
Takarmányborsó
Káposztarepce
Napraforgó
Len
Csupasz zab
Zab és bizánci zab
Árpa
Rizs

CPVO elõírás

2011.6.23-i 67/1
2011.6.23-i 67/1
2011.6.23-i 67/1
2011.6.23-i 67/1
2011.6.23-i 4/1
2011.6.23-i 4/1
2011.6.23-i 4/1
2010.3.11-i 7/2
2011.11.16-i 36/2
2002.10.31-i 81/1
2007.3.21-i 57/1
2003.11.6-i 20/1
2003.11.6-i 20/1
2010.3.11-i TP/19/2rev.
2004.11.18-i 16/1
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Tudományos név

Secale cereale L.
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus
Triticum aestivum L.
Triticum durum Desf.
Zea mays L.
Solanum tuberosum L.

Közönséges név

Rozs
Tritikálé
Búza
Durumbúza
Kukorica
Burgonya

CPVO elõírás

2002.10.31-i 58/1
2011.2.16-i TP/121/2rev.1.
2011.2.16-i TP/3/4rev.2.
2003.11.6-i 120/2
2010.3.11-i 2/3
2005.12.1-jei 23/2

II. RÉSZ
Az UPOV vizsgálati irányelvei a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára
Tudományos név

Közönséges név

Beta vulgaris L.
Agrostis canina L.
Agrostis gigantea Roth.
Agrostis stolonifera L.
Agrostis capillaris L.
Bromus catharticus Vahl
Bromus sitchensis Trin.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreber
Festuca pratensis Huds.
xFestulolium Asch. et Graebn.
Phleum nodosum L.
Phleum pratense L.
Poa pratensis L.
Lupinus albus L.
Lupinus angustifolius L.
Lupinus luteus L.
Medicago sativa L.
Medicago x varia T. Martyn
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Vicia faba L.
Vicia sativa L.
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Takarmányrépa/Cukorrépa
Ebtippan
Óriás tippan
Tarackos tippan
Cérnatippan
Prérifû
Alaszkai rozsnok
Csomós ebír
Nádképû csenkesz
Réti csenkesz
Csenkesz-perje fajhibrid
Kis komócsin
Réti (mezei) komócsin
Réti perje
Fehérvirágú csillagfürt
Keskenylevelû csillagfürt
Sárgavirágú csillagfürt
Lucerna
Tarkavirágú lucerna
Vöröshere
Fehérhere
Lóbab
Tavaszi bükköny
Karórépa

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Arachis hypogea L.
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Carthamus tinctorius L.
Gossypium spp.
Papaver somniferum L.
Sinapis alba L.
Glycine max (L.) Merrill
Sorghum bicolor (L.) Moench

Takarmányretek
Földimogyoró
Réparepce
Sáfrányos szeklice
Gyapot
Mák
Fehér mustár
Szója
Cirok

CPVO elõírás

1994.11.4-i TG/150/3
1990.10.12-i TG/30/6
1990.10.12-i TG/30/6
1990.10.12-i TG/30/6
1990.10.12-i TG/30/6
2001.4.4-i TG/180/3
2001.4.4-i TG/180/3
2002.4.17-i TG/31/8
2002.4.17-i TG/39/8
2002.4.17-i TG/39/8
2008.4.9-i TG/243/1
1984.11.7-i TG/34/6
1984.11.7-i TG/34/6
1990.10.12-i TG/33/6
2004.3.31-i TG/66/4
2004.3.31-i TG/66/4
2004.3.31-i TG/66/4
2005.4.6-i TG/6/5
2005.4.6-i TG/6/5
2001.4.4-i TG/5/7
2003.4.9-i TG/38/7
2002.4.17-i TG/8/6
1988.10.21-i TG/32/6
2001.4.4-i + 2009.4.1-jei
TG/89/6rev.
2001.4.4-i TG/178/3
1985.11.13-i TG/93/3
2002.4.17-i TG/185/3
1990.10.12-i TG/134/3
2001.4.4-i TG/88/6
1999.3.24-i TG/166/3
2001.4.4-i TG/179/3
1998.4.1-jei TG/80/6
1989.10.6-i TG/122/3

III. RÉSZ
Az I. és II. részben nem szereplõ növényfajoknak a nemzeti DUS vizsgálati irányelveknek kell megfelelniük.”
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A vidékfejlesztési miniszter 106/2012. (X. 11.) VM rendelete
az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A vidékfejlesztési miniszter
az 1–2. § tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 3. § tekintetében a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § b) pontjában,
a 4–5. és 7–8. § tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 6. § tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés c) pontjában,
a 9. § tekintetében az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés b) pontjában és a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés c) pontjában,
a 10. § tekintetében az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) és c) pontjában,
a 11. § tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a)–b) és e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1–2. § tekintetében az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § m) pontjában és a 10. § tekintetében 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 következõket rendelem el:
1. §

Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében „A földmûvelésügyi miniszter” szövegrész helyébe „Az erdõgazdálkodásért felelõs
miniszter”,
b) 2. § (2) bekezdésében „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség elnökével” szövegrész helyébe
„a Nemzeti Munkaügyi Hivatal fõigazgatójával”,
c) Melléklete 1. függelékének „Gépek 1–8. Erdészeti gépek” alcímhez tartozó táblázat lábjegyzetében a „KSZI köteles
állásfoglalást kérni az FVM illetékes szervezeti egységétõl” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet köteles állásfoglalást kérni a Vidékfejlesztési Minisztériumtól”
szöveg lép.

2. §

A Mezõgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet Melléklet 8. FÜGGELÉKEK
8.4. pontja a) alpontjához tartozó táblázat lábjegyzetében a „KSZI köteles állásfoglalást kérni az FVM illetékes
szervezeti egységétõl” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
köteles állásfoglalást kérni a Vidékfejlesztési Minisztériumtól” szöveg lép.

3. §

(1) A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai
vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet [a továbbiakban: 134/2004.
(IX. 15.) FVM rendelet] 1. § (3) bekezdésében „Az FVM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet” szövegrész
helyébe „A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet
a) 1. § (3) bekezdésében a „földmûvelésügyi és” szövegrész,
b) 1. § (1) és (2) bekezdése, valamint 1. számú melléklete.

4. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
a) 2. § (5) bekezdésében a „VM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: VM VKSZI)”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban:
NAKVI)”,
b) 3. § 36. pontjában a „VM VKSZI-tõl” szövegrész helyébe a „NAKVI-tól”,
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c)

5. § (6) bekezdésében a „Mezõgazdasági Gépesítési Intézet (a továbbiakban: MGI)” szövegrész helyébe
a „Vidékfejlesztési Minisztérium Mezõgazdasági Gépesítési Intézet (a továbbiakban: VM MGI)”, „az MGI”
szövegrész helyébe „a VM MGI”,
d) 29. § (3) és (4) bekezdésében a „VM–MGI-hez” szövegrész helyébe a „VM MGI-hez”
szöveg lép.
5. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet
a) 6. § (7) bekezdésében a „VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: VM VKSZI)”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban:
NAKVI)”,
b) 9. § (4) bekezdésében a „VM VKSZI-tõl” szövegrész helyébe a „NAKVI-tól”
szöveg lép.

6. §

(1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek mûködését segítõ mezõgazdasági
szaktanácsadási rendszerrõl szóló 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet]
a) 4. § (1) bekezdésében „az FVM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: FVM VKSZI)”
szövegrész helyébe „a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban:
NAKVI)”,
b) 5. § (2) bekezdésében, 8. § g) pontjában és 10. § (2) bekezdésében „az FVM VKSZI” szövegrész helyébe „a NAKVI”,
c) 13. § (2) bekezdésében „az FVM VKSZI-hez” szövegrész helyébe „a NAKVI-hoz”,
d) a 3. számú melléklet I. fejezetében az „FVM…számú” szövegrész helyébe a „VM…számú”
szöveg lép.
(2) A 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(3) Hatályát veszti a 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében a „földmûvelésügyi és”,
b) 11. § (2) bekezdésében a „Földmûvelésügyi és”
szövegrész.

7. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK
tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehetõ támogatás
részletes feltételeirõl szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet 1. § 9. pontjában a „Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete (a továbbiakban: VKSZI)” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet” szöveg lép.

8. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II.
intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet
a) 2. § b) pontjában a „VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete (a továbbiakban: VM VKSZI)”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI),
b) 2. § c) pontjában, 3. § (2) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 6. § (4) bekezdés d) pontjában, 6. § (5)–(6) és
(9)–(12) bekezdésében, 7. § (7) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében és 1. számú melléklete 265. sorában
a „VM VKSZI” szövegrész helyébe a „NAKVI”,
c) 6. § (4) bekezdés a) pontjában a „VM VKSZI-hez” szövegrész helyébe a „NAKVI-hoz”,
d) 6. § (4) bekezdés f) pontjában a „VM VKSZI-vel” szövegrész helyébe a „NAKVI-val”
szöveg lép.

9. §

Az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezésérõl szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében a „Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és
Szaktanácsadási Intézetének (a továbbiakban: FVM VKSZI)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézetnek (a továbbiakban: NAKVI)”,
b) 2. § (5) és (6) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 3. § (4) bekezdés e), g) és h) pontjában, 3. § (6) bekezdésében,
4. § (2) bekezdésében, 5. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 6. § (1) és (3) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében
„az FVM VKSZI” szövegrész helyébe „a NAKVI”,
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c) 3. § (1) bekezdésében „az FVM VKSZI-hez” szövegrész helyébe „a NAKVI-hoz”,
d) 3. § (2) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében „az FVM VKSZI-nek” szövegrész helyébe „a NAKVI-nak”
szöveg lép.
10. §

(1) Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértõi tevékenység végzésének feltételeirõl szóló
1/2010. (I. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakértõi tevékenységet az folytathat, aki az egyes szakterületekhez
elõírt képesítési feltételek valamelyikével rendelkezik, a képesítés megszerzését követõ és a szakértõi tevékenység
megkezdését megelõzõ legalább ötévi szakmai gyakorlatot igazol, továbbá a tevékenység folytatásának szándékát
bejelenti.”
(2) Az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A szakértõt halála esetén, továbbá ha azt õ maga kéri, törölni kell a szakértõi névjegyzékbõl, a törlési indokkal
összhangban beadott dokumentumok alapján.”
(3) Az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 1. melléklet IX. pontjának 8. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg
a következõ 9. és 10. alponttal egészül ki:
(IX. Állattenyésztés, állattartás, takarmányozás)
„8. méhészet
9. kedvtelésbõl tartott állat tenyésztése
10. takarmányozás, takarmánygazdálkodás, takarmánygyártás”
(4) Az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében a „VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: VM VKSzI)”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI)”
szöveg,
b) 3. § (1) és (2) bekezdésében a „VM VKSzI” szövegrész helyébe a „NAKVI”,
c) 4. § (2) bekezdésében a „Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01494549-00000000 elõirányzat-felhasználási keretszámlájára” szövegrész helyébe a „NAKVI
(1223 Budapest, Park u. 2.) 10032000-01743276-00000000 számú számlájára vagy a NAKVI által megküldött
készpénzátutalási megbízással”
szöveg lép.
(5) Az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(6) Hatályát veszti az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 1. és 2. mellékletének címében a „Földmûvelésügyi és” szövegrész.

11. §

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet
a) 4. § (2) bekezdésében a „Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetéhez
(a továbbiakban: VM VKSZI)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési
Intézethez (a továbbiakban: NAKVI)” szöveg,
b) 4. § (4) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés h) pontjában és 11. § (2) bekezdésében
a „VM VKSZI” szövegrész helyébe a „NAKVI” szöveg,
c) 4. § (5) bekezdésében a „VM VKSZI-hez” szövegrész helyébe a „NAKVI-hoz” szöveg,
d) 11. § (1) bekezdésében a „VM VKSZI-n” szövegrész helyébe a „NAKVI-n” szöveg,
e) az 1. melléklet 1. pont 1.5. alpontjában és 2. pont 2.5. alpontjában „a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti” szövegrész helyébe „az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti” szöveg
lép.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

Dél-Dunántúli Regionális
Szaktanácsadási Központ
Észak-Magyarországi
Regionális Szaktanácsadási
Központ
Nyugat-Dunántúli Regionális
Szaktanácsadási Központ

Dél-Alföldi Regionális
Szaktanácsadási Központ
Közép-Magyarországi
Regionális Szaktanácsadási
Központ
Közép-Dunántúli Regionális
Szaktanácsadási Központ

2.

5.

7.

6.

4.

3.

Észak-Alföldi Regionális
Szaktanácsadási Központ

Szaktanácsadási központ neve

Sorszám

Debreceni Egyetem Agrár- és
Gazdálkodástudományok
Centruma
Kaposvári Egyetem,
Állattudományi Kar
Károly Róbert Fõiskola

Szaktanácsadási központ tudásbázisa

D

Veszprém,
Komárom-Esztergom, Fejér

Pannon Egyetem, Georgikon
Mezõgazdaság-tudományi Kar

Zala, Vas, Gyõr- Moson-Sopron Nyugat-magyarországi
Egyetem, Mezõgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar
Csongrád, Békés, Bács-Kiskun Szegedi Tudományegyetem,
Mezõgazdasági Fõiskolai Kar
Pest, Budapest
Szent István Egyetem

Nógrád, Heves,
Borsod-Abaúj-Zemplén

Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Jász-Nagykun-Szolnok,
Hajdú-Bihar
Tolna, Somogy, Baranya

Illetékességi területe (megyék)

C
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6800

9200

3200

7400
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E

Keszthely

Gödöllõ

Hódmezõvásárhely

Mosonmagyaróvár

Gyöngyös

Kaposvár
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Város

F

Deák F. u. 16.

Páter Károly u. 1.

Andrássy u. 15.

Vár utca 2.

Mátrai út 36.

Guba S. út 40.

Böszörményi út 138.

Utca, házszám

G
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1. melléklet a 106/2012. (X. 11.) VM rendelethez
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2. melléklet a 106/2012. (X. 11.) VM rendelethez
„2. melléklet az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelethez

A Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozó bejelentés-köteles szakterületek képesítési feltételei
A

B
Szakterület megnevezése

1.

Élelmiszergyártás és italgyártás,
– beleértve élelmiszer-ipari
melléktermékek, hulladékok
feldolgozása – kivéve borászat

2.

Borászat

3.

Élelmiszer-biztonság

4.

Élelmiszerminõség-ellenõrzés

5.

Mezõgazdasági és élelmiszeripari
vállalati gazdálkodás

6.

Mezõgazdasági és élelmiszeripari
gépesítés

7.

Szántóföldi növénytermesztés

C
Képesítési feltétel

a) okleveles élelmiszermérnök vagy
b) okleveles élelmiszer biotechnológus vagy
c) okleveles biomérnök vagy
d) okleveles kertészmérnök (gyümölcs/zöldségfeldolgozás esetén) vagy
e) okleveles agrármérnök vagy
f) okleveles gazdasági agrármérnök élelmiszer szakirány vagy
g) élelmiszeripari gépészmérnök vagy
h) okleveles mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
a) okleveles élelmiszermérnök vagy
b) szõlész-borász szakmérnök vagy
c) okleveles kertészmérnök vagy
d) szõlész-borász mérnök
a) okleveles élelmiszermérnök vagy
b) állatorvos doktor (csak húsipari/tejipari területen) vagy
c) okleveles élelmiszer minõségbiztosító agrármérnök vagy
d) élelmiszer-biztonsági szakmérnök vagy
e) kertészmérnök (gyümölcs/zöldségfeldolgozás esetén) vagy
f) okleveles gazdasági agrármérnök élelmiszer szakirány vagy
g) okleveles mezõgazdasági mérnök vagy
h) okleveles élelmiszer-minõsítõ és egészségvédõ biomérnök
i) okleveles biomérnök vagy
j) okleveles élelmiszer biotechnológus vagy
k) okleveles élelmiszerbiztonsági és -minõségi mérnök
a) okleveles vegyészmérnök vagy
b) okleveles élelmiszermérnök vagy
c) állatorvos doktor vagy
d) okleveles élelmiszer minõségbiztosító agrármérnök vagy
e) élelmiszer-biztonsági szakmérnök vagy
f) okleveles vegyész vagy
g) okleveles mezõgazdasági mérnök vagy
h) okleveles gazdasági agrármérnök élelmiszer szakirány vagy
i) okleveles élelmiszer-minõsítõ és egészségvédõ biomérnök
j) okleveles biomérnök vagy
k) okleveles élelmiszer biotechnológus vagy
l) okleveles élelmiszerbiztonsági és -minõségi mérnök
a) okleveles agrármérnök vagy
b) okleveles gazdasági agrármérnök vagy
c) okleveles élelmiszermérnök vagy
d) okleveles mezõgazdasági gépészmérnök vagy
e) okleveles mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök vagy
f) okleveles kertészmérnök
a) okleveles mezõgazdasági szakmérnök vagy
b) élelmiszeripari gépészmérnök vagy
c) okleveles gépészmérnök vagy
d) okleveles mezõgazdasági gépészmérnök vagy
e) okleveles mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
f) okleveles élelmiszeripari szakmérnök
a) okleveles kertészmérnök vagy
b) okleveles mezõgazdasági mérnök vagy
c) okleveles agrármérnök vagy
d) okleveles növénytermesztõ mérnök vagy
e) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
f) okleveles növényorvos
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8.

Kertészeti növénytermesztés

9.

Állattenyésztés, állattartás,
takarmányozás

9.1.

Méhészet

10.

Termésbecslés

11.

Biotechnológia

12.

Bioenergia

13.

Termõföld-forgalmazás,
termõföld-értékbecslés

14.

Földminõsítés, földvédelem,
földhasznosítás

15. Vadgazdálkodás és vadászat
15.1. Vadászati jog, vadászterületek
kialakítása, haszonbérlete
15.2. Vadgazdálkodási tervezés
15.3. Erdei vadkár
15.4. Mezõgazdasági vadkár
15.5. Zárttéri vadtartás, vadgazdálkodási
berendezések és létesítmények
értékelése

a) okleveles kertészmérnök vagy
b) díszkertészeti mérnök (a szakterület megjelölésével csak
dísznövénytermesztésre) vagy
c) okleveles mezõgazdasági mérnök vagy
d) okleveles agrármérnök vagy
e) okleveles növénytermesztõ mérnök vagy
f) tájrendezõ és kertépítõ mérnök vagy
g) tájépítész mérnök vagy
h) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
i) okleveles növényorvos
a) okleveles állattenyésztõ mérnök vagy
b) takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök vagy
c) okleveles mezõgazdasági mérnök vagy
d) okleveles agrármérnök vagy
e) állatorvos doktor
A fenti, valamint bármilyen felsõfokú végzettség valamelyikének megléte
mellett legalább méhész szakképesítés
a) okleveles kertészmérnök vagy
b) okleveles mezõgazdasági mérnök vagy
c) okleveles agrármérnök vagy
d) okleveles gazdasági agrármérnök vagy
e) növénytermesztõ mérnök vagy
f) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
g) okleveles növényorvos
a) mezõgazdasági biotechnológus vagy
b) molekuláris biológus vagy
c) növénygenetikai és növénynemesítési szakmérnök
a) okleveles mezõgazdasági mérnök vagy
b) okleveles agrármérnök vagy
c) okleveles kertészmérnök vagy
d) okleveles erdõmérnök
A fenti végzettség valamelyikének megléte mellett szükséges bioenergetikai
szakember szakirányú továbbképzés.
a) okleveles agrármérnök vagy
b) okleveles kertészmérnök vagy
c) okleveles erdõmérnök vagy
d) meliorációs mérnök vagy
e) ingatlan-nyilvántartási szervezõ
A fenti végzettség valamelyikének megléte mellett szükséges az
ingatlan-vagyonértékelõ szakképesítés.
f) mezõgazdasági értékbecslõ képesítés
a) okleveles agrármérnök vagy
b) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
c) okleveles kertészmérnök vagy
d) okleveles erdõmérnök vagy
e) meliorációs mérnök
A fenti végzettség valamelyikének megléte mellett szükséges a talajtani
szakmérnök képesítés, továbbá az ötévi szakmai gyakorlatból legalább három
évet földhivatalnál, illetve a megyei földhivatalok szakmai irányítását,
felügyeletét és ellenõrzését ellátó minisztériumban vagy a jogelõdeinél
a földminõsítési és földvédelem szakterületen történõ eltöltése.
felsõfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség
felsõfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség
felsõfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség
felsõfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség
erdõmérnöki vagy felsõfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség
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15.6. Vadászati balesetek, vad-gépjármû
ütközése
15.7. Vadgazdálkodás természetvédelmi
kölcsönhatásának vizsgálata
15.8. Íjas vadászat
15.9. Ragadozó madárral vadászat
16.
17.

18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.

Halászat
Agrár-környezetgazdálkodás

Erdõgazdálkodás
Erdészeti szaporítóanyag-termesztés
Erdõvédelem
Erdõhasználat és fakitermelés
Erdõérték és kárértékelés

18.5. Erdõfeltárás és erdészeti útépítés
18.6. Erdõgazdálkodási ökonómia
18.7. Erdészeti környezetvédelemi
hatásvizsgálat és felülvizsgálat
18.8. Erdészeti termõhelyfeltárás és
térképezés
18.9. Erdõtelepítés és fásítás tervezése
18.10. Erdõtervezés, erdészeti üzemtervek
készítése
18.11. Erdõk és zöldfelületek, zöldterületek
tervezése, tájrendezés
19. Vidékfejlesztés
20. Agrár-vidékfejlesztési programkészítés
21. Tápanyag-gazdálkodás

22.

Nagyméretarányú talajtérkép-készítés
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felsõfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség
felsõfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség
felsõfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség és vadászíjász vizsga
felsõfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség és solymászvizsga, valamint
ragadozó madár tartási engedély szükséges
felsõfokú halászati szakirányú végzettség
a) okleveles agrármérnök vagy
b) okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök vagy
c) okleveles kertészmérnök vagy
d) okleveles növényvédelmi szakmérnök vagy
e) okleveles tápanyag-gazdálkodási szakmérnök vagy
f) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
g) okleveles növényorvos vagy
h) okleveles talajtani szakmérnök
felsõfokú erdészeti végzettség
felsõfokú erdészeti végzettség vagy felsõfokú növényvédelmi végzettség
felsõfokú erdészeti végzettség
felsõfokú erdészeti végzettség és ingatlanvagyon-értékelõi képesítés, vagy
felsõfokú szakirányú agrár végzettség és ingatlan-vagyonértékelõi képesítés
felsõfokú erdészeti végzettség
felsõfokú erdészeti végzettség
felsõfokú erdészeti végzettség
felsõfokú erdészeti végzettség
felsõfokú erdészeti végzettség
felsõfokú erdészeti végzettség
felsõfokú erdészeti végzettség vagy felsõfokú tájépítészeti végzettség
vidékfejlesztési szakirányú felsõfokú végzettség
vidékfejlesztési szakirányú felsõfokú végzettség
a) okleveles agrármérnök vagy
b) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
c) okleveles kertészmérnök vagy
d) okleveles tápanyag-gazdálkodási szakmérnök vagy
e) okleveles talajerõ-gazdálkodási szakmérnök vagy
f) okleveles talajtani szakmérnök
a) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
b) tápanyag-gazdálkodási szakmérnök vagy
c) talajerõ-gazdálkodási szakmérnök vagy
d) talajtani szakmérnök vagy
e) okleveles térinformatikai mérnök
f) geográfus vagy geoinformatikus
”
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A vidékfejlesztési miniszter 107/2012. (X. 11.) VM rendelete
az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének
megállapításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (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 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Egységes területalapú támogatás
1. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint
az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként
legfeljebb 60 963,98 forint összegû támogatás vehetõ igénybe.
(2) A támogatásra jogosult országos bázisterület nagysága 4 829 000 hektár.
(3) A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezõgazdasági termelõnél
a túllépés mértékével megegyezõen – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

2. Különleges tejtámogatás
2. §

A tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2012. évi különleges támogatás
igénybevételének szabályairól szóló 18/2012. (III. 6.) VM rendelet alapján járó különleges támogatás mértéke
legfeljebb 9,09 Ft/kg, a számításba vehetõ összes tejmennyiség legfeljebb 1 406 004 003 kg, ahol 1 kg tej 0,971 liter
tejnek felel meg.

3. Záró rendelkezés
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 108/2012. (X. 11.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések
beszerzéséhez a 2011. évtõl igényelhetõ támogatásról szóló
83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (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 94. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
a 2011. évtõl igényelhetõ támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 2. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„2. borászati hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati Igazgatósága;”
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2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § Támogatás kizárólag olyan új, elsõ üzembehelyezésû gép vásárlásához nyújtható, amely
a) javítja a vállalkozás összteljesítményét, növeli a termelési kapacitást vagy alapvetõen megváltoztatja az alkalmazott
technológiát, és
b) célja a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletében
meghatározott termékek elõállítása vagy forgalmazásra történõ elõkészítése.”

3. §

(1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Egy kérelmezõ részére nyújtható támogatási összeg támogatási idõszakonként
a) legalább 1 millió Ft, legfeljebb 100 millió Ft lehet azon kérelmezõ esetében, akinek a támogatási kérelem
benyújtását megelõzõ évi árbevétele legalább 50 millió Ft,
b) legfeljebb 100 millió Ft lehet azon kérelmezõ esetében, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ évi
árbevétele nem éri el az 50 millió Ft-ot.”
(2) Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) E rendelet alapján a támogatásra fordítható keretösszeg
a) a 2012/2013. borpiaci évben 4 000 000 euró,
b) a 2013/2014. borpiaci évben 4 000 000 euró.”

4. §

(1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Támogatást borászati üzem (a továbbiakban: kérelmezõ) igényelhet.”
(2) Az R. 5. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(Nem igényelhet támogatást az a kérelmezõ, aki vagy amely)
„a) a kérelemben megjelölt gép vásárlása tekintetében az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
finanszírozott támogatásban részesült, vagy érvényes támogatási határozattal rendelkezik;
b) a támogatási kérelem benyújtásának az idõpontjában nem rendelkezik az üzemeltetési hely tekintetében
a borászati hatóság által kiállított mûködési engedéllyel;
c) nem rendelkezik a számla teljesítésének az idõpontjában kezdõdõ jótállási jogának érvényesítéséhez szükséges
okirattal;”
(3) Az R. 5. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem igényelhet támogatást az a kérelmezõ, aki vagy amely)
„f) a támogatási kérelem benyújtásának az idõpontjában nem rendelkezik az üzemeltetési hely tekintetében
egyszerûsített adóraktári engedéllyel, illetve pezsgõadóraktári engedéllyel;”

5. §

Az R. 7. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehetõ igénybe)
„c) az üzemeltetési kötelezettség alatt bekövetkezõ amortizáció, lopás, mûködésképtelenné vagy használhatatlanná
válás, vagy jótállás alapján felmerülõ csereok esetén a gépet saját forrás terhére a hatályos gépkatalógusban szereplõ,
azonos rendeltetésû, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkezõ új, a gépcsere megvalósulásának bejelentésétõl
számított 2 évnél nem régebbi gyártású gépre le kell cserélni;”

6. §

(1) Az R. 8. § (1) bekezdése c) pont ce) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A támogatási kérelmet az MVH részére kell benyújtani az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett
formanyomtatványon. A formanyomtatványon a kérelmezõnek meg kell adnia
az elszámolni kívánt számla)
„ce) számlatételének gyári számát vagy egyedi azonosítóját,”
(2) Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A támogatási kérelmet évente november 5. és december 14. között lehet benyújtani.”
(3) Az R. 8. § (5) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A támogatási kérelemhez csatolni kell
a gépre vonatkozó)
„ba) hiánytalanul kitöltött tárgyi eszköz nyilvántartó lap és fõkönyvi kivonat, vagy naplófõkönyv, vagy pénztárkönyv,
vagy bevétel és költség nyilvántartás,
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bb) jótállási jog érvényesítéséhez szükséges okirat,”
(másolatát;)
(4) Az R. 8. § (5) bekezdés k) és l) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A támogatási kérelemhez csatolni kell)
„k) a gép nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon történõ üzemeltetése esetén a 3. melléklet
szerinti nyilatkozatot teljes bizonyító erejû magánokiratba foglaltan, és
l) az angoltól különbözõ idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy
tolmácsigazolvánnyal rendelkezõ személy által készített hiteles magyar nyelvû fordítást, valamint a fordítást végzõ
személy szakfordítói vagy tolmácsigazolványának másolatát.”
7. §

(1) Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gépcsere elõzetes bejelentését az MVH részére kell megtenni a felmerült csereok bekövetkezésétõl számított
30 napon belül, postai úton vagy telefax útján az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett
nyomtatványon. A nyomtatványon a kérelmezõ megadja
a) a regisztrációs számát,
b) a támogatási határozat iratazonosítóját,
c) az üzemeltetés helyét,
d) a cserélni kívánt gép
da) számlájának sorszámát,
db) gépkatalógus szerinti azonosítóját,
dc) gyári számát, vagy egyedi azonosítóját,
dd) darabszámát,
e) a gép pótlásának határidejét,
f) a gépcsere okát, indoklását.”
(2) Az R. 11. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Gépcsere esetén az alábbi feltételek teljesülése szükséges)
„d) a kérelmezõnek rendelkeznie kell az új gép vásárlásához kapcsolódó számla teljesítésének idõpontjában kezdõdõ
jótállási jogának érvényesítéséhez szükséges okirattal;”
(3) Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéskor a kérelmezõ a bejelentõlaphoz csatolja
a) jótállás alapján történõ cserebejelentés esetén a gyártó vagy forgalmazó által kiállított garanciális cserérõl készített
dokumentum másolatát;
b) amortizáció esetén a tárgyi eszköz nyilvántartásból történõ kivezetést igazoló számviteli kimutatás másolatát;
c) lopás esetén a rendõrségi jegyzõkönyv másolatát;
d) mûködésképtelenné vagy használhatatlanná válás esetén szakértõi véleményt igazoló dokumentum vagy
selejtezési jegyzõkönyv másolatát.”
(4) Az R. 11. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A gépcsere megvalósulását az MVH részére kell bejelenteni legkésõbb 5 nappal a gépcserét követõen, kizárólag
postai úton, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon. A nyomtatványon
a kérelmezõ megadja
a) a regisztrációs számát;
b) a támogatási határozat iratazonosítóját;
c) az üzemeltetés helyét;
d) a beszerzett gép
da) számlájának sorszámát,
db) megnevezését,
dc) gépkatalógus szerinti azonosítóját,
dd) gyári számát vagy egyedi azonosítóját,
de) darabszámát,
df) pótlásának idõpontját.
(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentéskor a kérelmezõ a bejelentõlaphoz csatolja
a) az új gép vásárlásához kapcsolódó
aa) adás-vételi szerzõdések,
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ab) hitelszerzõdések,
ac) számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok,
ad) szállítólevelek
másolatát;
b) az új gépre vonatkozó
ba) hiánytalanul kitöltött tárgyi eszköz nyilvántartó lap és fõkönyvi kivonat, vagy naplófõkönyv, vagy pénztárkönyv,
vagy bevétel és költség nyilvántartás,
bb) jótállási jog érvényeséséhez szükséges okirat,
bc) gyártási idõpontot igazoló dokumentum,
bd) üzembe-helyezési jegyzõkönyv
másolatát;
c) az angoltól különbözõ idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy
tolmácsigazolvánnyal rendelkezõ személy által készített hiteles magyar nyelvû fordítást, valamint a fordítást végzõ
személy szakfordítói vagy tolmácsigazolványának másolatát.”
8. §

Az R. 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Az üzemeltetési hely változtatása bejelentõlapot az MVH részére kell benyújtani postai úton vagy telefax útján,
legalább 10 nappal a gép tervezett átszállításának megkezdése elõtt, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján
közzétett nyomtatványon. A nyomtatványon a kérelmezõ megadja
a) a regisztrációs számát,
b) a támogatási határozat iratazonosítóját,
c) az átszállítani kívánt gép
ca) megnevezését
cb) gépkatalógus szerinti azonosítóját,
cc) gyári számát vagy egyedi azonosítóját,
cd) darabszámát,
ce) új üzemeltetési helyét,
d) az üzemeltetési hely változtatásának indoklását,
e) az üzemeltetési hely változtatásának tervezett idõpontját.
(3) Az üzemeltetési hely változtatása bejelentõlaphoz csatolni kell
a) az új üzemeltetési hely szerinti üzemre vonatkozó, az adott gép szabályszerû mûködtetését lehetõvé tevõ,
a borászati hatóság által a kérelmezõ nevére kiállított mûködési engedély másolatát;
b) az új üzemeltetési helyre vonatkozó egyszerûsített adóraktári, illetve pezsgõadóraktári engedély másolatát;
c) a gép nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon történõ üzemeltetése esetén a 4. melléklet
szerinti nyilatkozatot teljes bizonyító erejû magánokiratba foglaltan.”

9. §

Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. §

Az R.
a) 8. § (1) bekezdésében és a 12. § (1) bekezdésében a „formanyomtatványon” szövegrész helyébe a
„nyomtatványon” szöveg,
b) 9. § (4) bekezdésében és 11. § (2) bekezdés c) pontjában a „másolatán” szövegrész helyébe a „vevõpéldányán”
szöveg,
c) 3. melléklet 4.2. pontjában a „beszerzéséhez” szövegrész helyébe az „üzemeltetéséhez” szöveg,
d) 4. melléklet 4.1. pontjában a „üzemeltetési helyének megváltoztatásához” szövegrész helyébe az
„üzemeltetéséhez” szöveg
lép.

11. §

(1) Hatályát veszti az R.
a) 3. § (6) bekezdése,
b) 5. § (2) bekezdés i) pontja,
c) 8. § (5) bekezdés h), i) és j) pontja,
d) 7. alcíme.
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(2) Hatályát veszti
a) a szõlõültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeirõl szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet,
b) a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sûrített szõlõmust és finomított
szõlõmust-sûrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeirõl szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet,
c) az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
nyújtott támogatás igénylésérõl szóló 16/2010. (IX. 17.) VM rendelet.
12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 108/2012. (X. 11.) VM rendelethez
„2. melléklet a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelethez

A borászati hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány adattartalma
1. kérelmezõ neve, regisztrációs száma;
2.
3.
4.
5.

igazolás arra vonatkozóan, hogy a – 9999-9999 gépkódú gép a 2. § szerinti beruházásnak minõsül-e;
igazolás arra vonatkozóan, hogy a borászati üzemnek bor forgalomba hozatali járuléktartozása van-e;
igazolás arra vonatkozóan, hogy a borászati üzem ideiglenes bezárását jogerõs határozattal elrendelték-e;
keltezés, aláírás.”
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A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5049/2012/6. számú határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Budapest Környéki Törvényszék (1146 Budapest, Thököly út 97–101.)
indítványozónak a dr. Biczi Tamás (Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III/1) által képviselt
Dunakeszi Város Önkormányzata (2120 Dunakeszi, Fõ út 25.) ellen a Dunakeszi Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének a dunakeszi repülõtér használatáról és hasznosításáról szóló – 28/2011. (VII. 25.)
önkormányzati rendelettel módosított – 18/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet törvényellenességének vizsgálatára
irányuló indítvány alapján nemperes eljárásban meghozta a következõ
határozatot:
1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a dunakeszi repülõtér
használatáról és hasznosításáról szóló – 28/2011. (VII. 25.) önkormányzati rendelettel módosított – 18/2011. (V. 31.)
önkormányzati rendeletet megsemmisíti.
2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített
rendelkezés a határozat Magyar Közlönyben való közzétételét követõ napon veszti hatályát.
3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy határozatát – a Magyar Közlönyben való közzétételt követõ nyolc
napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon hirdessék ki.
A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás
I.

1. A Budapest Környéki Törvényszék bírája az elõtte folyamatban lévõ – Opitz Nándor Repülõklub felperesnek
a Dunakeszi Város Önkormányzata alperes ellen szerzõdés érvényességének megállapítása iránt indult –
11.P.25.556/2011. számú perében a Kúriához fordult, s indítványozta Dunakeszi Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének a dunakeszi reptér használatáról és hasznosításáról szóló 18/2011. (V. 31.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör.), valamint Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a dunakeszi reptér
használatáról és hasznosításáról szóló 18/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2011. (VII. 25.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.mód.) törvényességének vizsgálatát. Az indítványozó bíró szerint az
önkormányzat az Ör.-ben és az Ör.mód.-ban nem helyi érdekû közügyet szabályozott és az országos szintû
szabályozáshoz képest a kiegészítõ helyi jogalkotás sem biztosított, továbbá nem törvényi felhatalmazás alapján
annak végrehajtására alkotta rendeletét. Amennyiben az önkormányzat tulajdonosi minõségében járt el, akkor
az ilyen jogviszonyokba – erre vonatkozó felhatalmazás hiányában – rendeletalkotási jogának felhasználásával nem
avatkozhat be. Az indítványozó bíró kifejtette, hogy az Ör. és az Ör.mód. fizetési kötelezettséget állapít meg a perbeli
nem nyilvános reptér használatáért és bevezeti a repülõtéri parancsnak jogintézményét, amelyekre az
önkormányzatnak felhatalmazása nincs. A repülõtér használatának korlátozására, illetve a használattól való eltiltásra
a légiközlekedési hatóság jogosult. Az indítványozó bíró végül arra utalt, hogy kérelmének részletes indokolását a Pest
Megyei Kormányhivatal – ezen ügyhöz kapcsolódó – törvényességi észrevétele tartalmazza.
2. Az indítványozó ezt követõen csatolta az indítványa alapjául szolgáló per tárgyalását felfüggesztõ, és a kérelme
indokait – jogszabályi hivatkozással alátámasztó – végzést. Az indítványozó bíró szerint az Ör. 3. és 4. §-ának
díjfizetésre vonatkozó rendelkezései, továbbá az 5. § egésze (és az Ör.mód. e szabályokat érintõ módosításai) sértik az
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)
16. § (1) bekezdését, 80. § (1) bekezdését, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi XX. törvényt, a légiközlekedésrõl szóló
1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lkt.) 6. § (5) bekezdését, 20/B. § (2) bekezdését, 22. §-át, 23. § (1) bekezdését,
41. § (1) és (8) bekezdését, 50/A. § (2) és (4) bekezdését, 66/A. § (1) és (2) bekezdését, illetve az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (3) bekezdését. Az indítványozó bíró ezen jogszabályi
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rendelkezések alapján arra a következtetésre jutott, hogy az Ör. és az Ör.mód. rendeletalkotási jogosultság hiányában
kerültek megalkotásra, így önmagukban is törvénysértõek. Az indítványozó szerint önkormányzat rendeletalkotási
jogával nem avatkozhat be mellérendeltségi pozíciót feltételezõ polgári jogi jogviszonyokba, nem írhat elõ
szerzõdéskötési kötelezettséget, felhatalmazás nélkül az önkormányzati rendelet ebben a vonatkozásban nem
minõsül jogszabálynak, amellyel a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
226. § (1) bekezdése értelmében meghatározhatná a szerzõdés tartalmi elemeit.
3. Dunakeszi Város Önkormányzata a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
(a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a alapján állásfoglalást terjesztett elõ. Az állásfoglalás szerint a bírói kezdeményezés nem
felel meg a törvényi követelményeknek, tartalmilag pedig megalapozatlan. Az önkormányzat szerint az indítványozó
bíró nem fejtette ki részletesen, hogy az Ör.-t és az Ör.mód.-ot miért tartja jogszabálysértõnek, így indítványa nem felel
meg a Bszi. 48. § (4) bekezdésébe foglaltaknak. Fölvetette továbbá, hogy az Ör.mód. új szöveget állapított meg, ezért
az Ör. – eredetileg hatályos szabályainak – vizsgálatára nincs lehetõség. Tartalmi szempontból úgy vélte, hogy az Ör.
az Ötv. 16. § (1) bekezdése alapján az Ötv. 8. § (1) bekezdésben fennálló feladatainak ellátása érdekében született
(ezek: közösségi tér biztosítása, sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elõsegítése). Így
a rendeletek által szabályozottak a helyi közügyek körébe tartoznak. Az önkormányzat hivatkozott arra is, hogy az Lkt.
kizárólag a nyilvános repülõterek használatát kívánta ellenszolgáltatáshoz kötni, márpedig a perbeli repülõtér nem
nyilvános repülõtér, véleménye szerint az Lkt. 41. § (1) és (8) bekezdései, továbbá az Áht. 10. § (3) bekezdése nem sérül.
Az indítványozó több ízben hangsúlyozta, hogy „a használó nem ellenszolgáltatást fizet a reptér használatáért, hanem
fenntartási hozzájárulást”. Mivel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. §-a szerint a nemzeti vagyonnal
felelõsen, hatékonyan, költségtakarékosan és rendeltetésszerûen kell gazdálkodni, az önkormányzat a reptér
használóitól a fenntartással kapcsolatos költségeket jogszerûen szerzi be. Az önkormányzat véleménye szerint a Ptk.
226. § (1) bekezdése sem sérül, mert az arra vonatkozik, amikor jogszabály a felek eltérõ rendelkezése ellenére is
a szerzõdés részévé tesz bizonyos rendelkezéseket, az Ör. 3. § (3) bekezdése azonban csak azokat a szempontokat
sorolja fel, amelyek nélkül a megállapodás jelentõsen megnehezülne. Végül az önkormányzat hivatkozott arra, hogy
az indítványból nem derül ki, hogy a repülõtér parancsnokára vonatkozó szabályozás miért törvénysértõ, véleménye,
hogy a repülõtér parancsnok Ör.-ben és az Ör.mód.-ban meghatározott fogalma megegyezik az Lkt. üzembentartó
fogalmával.
4. Az ügy irataiból megállapítható végül, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal a korábbi törvényességi ellenõrzési
jogkörében tett megállapításai ellenére – a bíróság indítványára tekintettel – a számára biztosított, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 136. § (2) bekezdésbe foglalt jogkörével nem kívánt élni.
II.

A bírói kezdeményezés megalapozott.
1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elõször azt vizsgálta meg, hogy a bírói kezdeményezés megfelel-e a törvényi
követelményeknek. A Bszi. 48. § (3) bekezdés szerint ha a bírónak az elõtte folyamatban lévõ egyedi ügy elbírálása
során önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli
– a bírósági eljárás felfüggesztése mellett – kezdeményezi az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló
nemperes eljárást a helyi önkormányzattal szemben. Ezt a Budapest Környéki Törvényszék bírája
a 11.P.25.556/2011/21. sorszámú végzésben megtette. A Bszi. 48. § (4) bekezdése sorolja fel az indítvány kötelezõ
kellékeit. Ennek alapján „A (3) bekezdés szerinti indítvány tartalmazza
a) az önkormányzati tanács által vizsgálandó önkormányzati rendeletet,
b) az önkormányzati rendelet jogszabálysértõnek talált rendelkezésének megjelölését,
c) azon jogszabályi rendelkezés megjelölését, amelyet az önkormányzati rendelet rendelkezése sért,
d) annak okát, hogy a bíró az adott rendelkezést miért tartja jogszabálysértõnek.”
A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy az indítvány ezeknek a feltételeknek megfelel. Az indítványozó
azon érvei, amelyek az Ör. és az Ör.mód. vonatkozásában a rendeletalkotási jogosultság fennálltát – jogszabályi
hivatkozásokkal – több szempontból is kétségbe vonják, a kérelem alapjául szolgáló kellõ indoknak tekinthetõk.
Mindez megalapozza a Kúria Önkormányzati Tanácsának eljárását.
2. Az Ör.mód. megváltoztatta az Ör. eredeti szövegét. Önmagában azonban az a tény, hogy az Ör. eredeti szövege már
nincs hatályban, nem zárja ki a normakontroll-eljárást, ha az indítványozó által felvetett törvényességi probléma
a módosított szöveg alapján is fennáll. Bírói kezdeményezés esetén hatályát vesztett önkormányzati rendelet
vizsgálatára is lehetõség van. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köf.5004/2012/7. határozatban hatáskörét értelmezve
úgy döntött, „hogy nem hatályos önkormányzati rendelet törvényellenességének megállapítására és a rendelet
konkrét esetben való alkalmazhatósága kizárására irányuló bírói kezdeményezés esetén vizsgálni kell azt is, hogy
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a nem hatályos önkormányzati rendeletre vonatkozó normakontroll lefolytatásának lehet-e a törvénysértés
kimondásán túlmenõ eljárásjogi jogkövetkezménye” (Indokolás 4. pont). Az eljárásjogi jogkövetkezmény
– törvénysértés esetén – az alkalmazási tilalom elrendelése. A Bszi. 56. § (5) bekezdése szerint „Ha az önkormányzati
tanács bírói kezdeményezés alapján semmisíti meg az önkormányzati rendeletnek a bíróság elõtt folyamatban lévõ
ügyben alkalmazandó rendelkezését, az önkormányzati rendelet megsemmisített rendelkezése nem alkalmazható
a bíróság elõtt folyamatban lévõ egyedi ügyben, valamint valamennyi, a megsemmisítés idõpontjában valamely
bíróság elõtt folyamatban lévõ egyedi ügyben.”
Az 1. és 2. pontban kifejtettek alapján az Önkormányzati Tanács érdemi vizsgálatot folytatott.
Az Ör. tárgya a dunakeszi repülõtér használata és hasznosítása. Az Ör. a rendelet hatályáról és az általános szabályokról
(1. §), a repülõtér üzemeltetésérõl (2. §), a a sportcélú használatról (3. §), a gazdasági célú használatáról (4. §),
a repülõtéri parancsnokról (5. §), a repülõtér jogellenes használatáról (6. §) szól. Az indítványozó azon túl, hogy
megkérdõjelezte az adott tárgyban történõ rendeletalkotás egészét, részleteiben az Ör. 3. és 4. §-ának díjfizetésre
vonatkozó rendelkezéseit, továbbá az 5. §-át kérte vizsgálni (beleértve az Ör.mód. e szabályokat érintõ módosításait is).
Az Ör.mód. az Ör. szabályozási koncepcióját megtartotta. A jelen ügy szempontjából releváns módosítás, hogy
a korábbi „használati díj” elnevezés „repülõtér fenntartási hozzájárulás”-ra módosult (az alapdíj alap-hozzájárulássá),
mind a repülõtér sportcélú (3. §), mind pedig a gazdasági célú (4. §) használata tekintetében, továbbá
a 3. § (4) bekezdés és 4. § (4) bekezdés meghatározza a hozzájárulás fizetésének célját: „a repülõtér infrastruktúrájának
elhasználódását kompenzáló és annak fenntartását támogató repülõtér fenntartási hozzájárulás”. Az Ör.mód. hatályon
kívül helyezte az Ör. 3. § (9) bekezdését, amely korábban a repülõtér sportcélú használata körében úgy szólt, hogy
„a repülõteret alkalomszerûen le és felszállás céljából igénybe vevõk leszállási díjat kötelesek fizetni”. Az Ör.mód.
a repülõtér parancsnok státuszát illetõen kiegészítéssel élt, nevezetesen, hogy feladatait a hatósági engedély és
a vonatkozó jogszabályi elõírások alapján látja el, illetve a repülõtér biztonságos üzemeltetésének biztosítása
érdekében nemcsak személyek, hanem szervezetek számára is utasítást adhat. Mindezek alapján megállapítható,
hogy az indítványban eredetileg kifogásoltak az Ör.mód. által is fennállnak, azok az érdemi normakontroll vizsgálat
tárgyai lehetnek.
Az Ör. preambuluma a repülõtér használatával és hasznosításával kapcsolatos rendeletalkotási jogosultság alapjaként
az Ötv. 16. § (1) bekezdését jelöli meg. E szerint „A képviselõ-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi
viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet
alkot.” Megállapítható, hogy az adott tárgyban törvényi szintû szabály, az Lkt. rendelkezik. Az Lkt. 1. §-a határozza meg
a törvény hatályát. Az Lkt. 1. § (1) bekezdés c) pontja szerint a törvény hatálya kiterjed „a légiközlekedésben és az azzal
összefüggõ tevékenységekben a részt vevõ személyekkel, a légi jármûvekkel, a repülõterekkel és a légiközlekedéssel
kapcsolatos létesítményekkel, berendezésekkel összefüggõ jogviszonyokra”. Az Ör. 2. § (1) bekezdése értelmében
a dunakeszi repülõtér nem nyilvános repülõtér. Az Lkt. nemcsak a nyilvános, hanem a nem nyilvános repülõterekre is
tartalmaz szabályokat. A Lkt. 37. § (1) bekezdés b) pontja megadja a nem nyilvános repülõtér fogalmát. E szerint „nem
nyilvános repülõtér: amely – a 41. § (6)–(7) bekezdésében meghatározott esetek kivételével – a tulajdonos, illetve
az üzemben tartó engedélye alapján vehetõ igénybe, és amely lehet
ba) polgári célú nem nyilvános repülõtér,
bb) állami repülések céljára szolgáló repülõtér.” (Az Lkt. 41. § (6) és (7) bekezdés arról szól, hogy a repülõteret
a kényszerhelyzetben lévõ légi jármû hozzájárulás nélkül is igénybe veheti.)
Az Ör.-ben szabályozás alá vont repülõtér nem nyilvános repülõtér. Az Lkt. 39. § (1) bekezdése a Kormányt,
a (2) bekezdés pedig a minisztert hatalmazza fel a nem nyilvános repülõtérre vonatkozó további szabályozásra. E
szerint a részletes mûszaki követelményeket „továbbá az üzemben tartás és üzemeltetés részletes szabályait
a nyilvános és a polgári célú nem nyilvános repülõtér vonatkozásában a miniszter”, a tárgy szerint különbözõ
miniszterekkel egyetértésben rendeletben állapítja meg. Hasonló felhatalmazást ad a miniszternek az Lkt. 74. § (2)
bekezdés f) pontja is. E szerint felhatalmazást kap „a miniszter, hogy a nyilvános és a polgári célú nem nyilvános
repülõtér vonatkozásában – a zajgátló védõövezetre vonatkozóan a környezetvédelemért felelõs miniszterrel
egyetértésben – a 39. § (1) bekezdésében említett tevékenységek részletes mûszaki követelményeit, továbbá az
üzemben tartás és üzemeltetés feltételeinek a részletes szabályait,” rendeletben állapítsa meg.
Az 5. pontban foglaltak alapján egyrészt megállapítható, hogy az Lkt. a nem nyilvános repülõtereket is szabályozási
körébe vonja, ezért törvény, illetve törvény felhatalmazása alapján központi jogszabályok által szabályozott társadalmi
viszonynak tekinthetõ a nem nyilvános repülõterek üzemben tartásának és üzemeltetésének szabályozása, azaz nem
tekinthetõ az adott tárgykör más jogszabály által nem rendezett társadalmi viszonynak. Az is megállapítható továbbá,
hogy az Lkt. a Kormánynak és a miniszternek ad felhatalmazást további szabályozásra. Az önkormányzatokat több
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esetben véleményezési jog illeti meg ezen rendeletek és egyéb a légiközlekedéssel kapcsolatos központi döntés
meghozatalakor. Az önkormányzatokat érintõen a Lkt. csupán egy tárgykört érint: a 6. § (5) bekezdés szerint „Lakott
terület felett a modellrepültetés a légiközlekedési hatóság engedélyén túlmenõen csak a helyi önkormányzat által
feladatkörében kiadott rendeletben kijelölt területen és feltételek mellett hajtható végre.” Megállapítható
mindezekbõl, hogy az Ör., illetve az Ör.mód. által szabályozottak (nem nyilvános repülõtér használatáról és
hasznosításáról való rendelkezés) nem tekinthetõ törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására alkotott
önkormányzati rendeletnek sem. Így az Ör. preambulumában hivatkozott Ötv. 16. § (1) bekezdésre utaló felhatalmazás
önkormányzati rendeletalkotásra e tárgyban nem áll fenn.
7. Az indítványozó az Ör.-bõl, illetve az Ör.mód.-ból két tárgykört külön is kiemel, egyrészt a használati díjat, majd késõbb
a repülõtér fenntartási hozzájárulást másrészt a repülõtér parancsnok jogintézményét. Az Lkt. 41. § (8) bekezdése
szerint „A nem nyilvános repülõtér igénybevételét a repülõtér üzemben tartója engedélyezheti. A használatért
ellenszolgáltatás nem kérhetõ.”. Az Ör. eredeti szövegében szereplõ használati díj-fizetési kötelezettség az Lkt.
41. § (8) bekezdésével ellentétben áll. Az Ör.mód. által megállapított – és a használati díj szöveg helyébe lépõ – reptér
fenntartási hozzájárulás, illetve alap-hozzájárulás ugyan azt a célt szolgálja, mint korábban a használati díj, illetve az
alapdíj. Az Ör.mód. csupán az elnevezést változtatta meg és illesztette ugyanabba a szabályozási környezetbe. Ezen
nem változtat az sem, hogy megadja a fizetési kötelezettség célját: a repülõtér infrastruktúrája elhasználásának
kompenzálása, illetve a reptér fenntartásának támogatása. Az Lkt. 41. § (8) bekezdése erre is kiterjedõen és eltérést
nem engedõ módon egyértelmûen fogalmaz: nem nyilvános repülõtér használatért ellenszolgáltatás nem kérhetõ.
Tehát mind az Ör.-ben, mind az Ör.mód.-ban megállapított fizetési kötelezettség az Lkt. 41. § (8) bekezdésével
ellentétes.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa szerint megalapozott az indítvány a „repülõtér parancsnok” jogintézménye
tekintetében is. Az önkormányzatoknak nincs törvényi felhatalmazása, hogy létrehozza a repülõtér parancsnok
jogintézményét, még akkor sem, ha a reptér önkormányzati tulajdonban van. Nem vonható a helyi közügyek körébe
az Ör. 5. §-ában foglalt szabályozás. Az Ör.ben a repülõtér parancsnok számára elõírt feladatok – a repülõtér rendje
és biztonságos üzemeltetése biztosítása – az Lkt.-ben szabályozottak (lásd pl. Lkt. 50/A. §-t). Az Ör. 5. §-ában, illetve
az Ör.mód.-ban meghatározott repülõtér parancsnok fogalma lényegében megfelel az Lkt. szerinti üzemben tartó
fogalmával és feladataival, így az önkormányzat szabályozási autonómiája e tárgykörre sem terjed ki.
8. Végezetül a Kúria Önkormányzati Tanácsa azt az indítványozói érvet vizsgálta meg, amely szerint az önkormányzat
szabályozási jogosultsága az Ör.-ben és az Ör.mód.-ban foglaltakra azért sem terjed ki, mert az önkormányzat
mellérendeltséget feltételezõ polgári jogi jogviszonyokba – amelynek egyébként maga is alanya – nem avatkozhat be
szerzõdéskötési kötelezettség elõírásával, illetve a szerzõdés tartalmának kötelezõ meghatározásával. A Ptk.
226. § (1) bekezdés értelmében „Jogszabály meghatározhatja a szerzõdés egyes tartalmi elemeit, és kimondhatja,
hogy ezek a szerzõdésnek akkor is részei, ha a felek eltérõen rendelkeznek.” A jogszabály fogalmát a Ptk.
alkalmazásában a 685. § a) pontja határozza meg: E szerint „jogszabály: a törvény, a kormányrendelet, továbbá
a törvény felhatalmazása alapján, annak keretei között az önkormányzati rendelet; a 28. § (1) bekezdése tekintetében
az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter rendelete; a 29. § (3) bekezdése, a 200. § (2) bekezdése,
a 209/B. § (6) bekezdése, a 305. § (1) bekezdése, a 434. § (3)–(4) bekezdése, az 523. § (2) bekezdése és az
528. § (3) bekezdése tekintetében valamennyi jogszabály;”. Mivel az önkormányzatnak – a fentiek szerint – nincs
törvényi felhatalmazása (a Ptk. egyéb rendelkezései alapján pedig felhatalmazás nélkül nem jogosult) a repülõtér
használat és hasznosítás körében kötendõ szerzõdés tartalmának rendeleti meghatározására, ezért az Ör.-ben és
az Ör.mód-ban foglalt szabályozás ezen okból is törvénysértõ.
9. A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa úgy döntött, hogy a felhatalmazás nélkül született Dunakeszi Város
Önkormányzat Képviselõ-testületének a dunakeszi repülõtér használatáról és hasznosításáról szóló – 28/2011. (VII. 25.)
önkormányzati rendelettel módosított – 18/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet egészét megsemmisíti.
A megsemmisítésre tekintettel a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) pontja szerint elrendelte határozatának a Magyar
Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített rendelkezés a Bszi. 56. § (2) bekezdés alapján a határozat Magyar
Közlönyben való közzétételét követõ napon veszti hatályát.
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A Kúria egyben a Bszi. 55. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendelte, hogy a határozat közzétételére – a Magyar
Közlönyben való közzétételt követõ nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon
kerüljön sor.
A jelen határozat elleni jogorvoslat lehetõségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.
Budapest, 2012. szeptember 19.

Dr. Kalas Tibor s. k.,
az Önkormányzati Tanács elnöke

Dr. Balogh Zsolt s. k.,

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,

elõadó bíró

bíró

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5015/2012/6. számú határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a dr. Rácz Vanda jogtanácsos által képviselt Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal (2800 Tatabánya, Fõ tér 4.) Indítványozónak Esztergom Város Önkormányzatának a köztisztaság
fenntartásáról, parkok és fák védelmérõl, valamint az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésérõl szóló 45/2003.
(X. 22.) számú rendeletének a 48/2007. (VI. 28.) számú rendeletével történõ módosításának felülvizsgálatára irányuló
indítványa alapján, nemperes eljárásban, meghozta a következõ
határozatot:
1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Esztergom Város Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról,
a parkok és fák védelmérõl, valamint az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérõl szóló 45/2003. (X. 22.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 48/2007. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (1) és (4) bekezdése
törvénysértõ, ezért azokat megsemmisíti.
2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített
rendelkezések a határozat Magyar Közlönyben való közzétételét követõ napon vesztik hatályukat.
3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy határozatát – a Magyar Közlönyben való közzétételt követõ nyolc
napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon hirdessék ki.
A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás
I.

1. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal jogelõdje (a továbbiakban: Indítványozó) 12-694/2007. számú,
2007. október 9-én kelt törvényességi felhívásával Esztergom Város Önkormányzata Képviselõ-testületéhez
(a továbbiakban: érintett Önkormányzat) fordult. A törvényességi felhívásban arról tájékoztatta az érintett
Önkormányzatot, hogy a köztisztaság fenntartásáról, a parkok és fák védelmérõl, valamint az avar és kerti hulladék
égetésérõl szóló 45/2003. (X. 22.) rendeletét módosító 48/2007. (VI. 28.) rendelete (a továbbiakban: Ör.) 8. § (1) és
(4) bekezdése törvény- és alkotmánysértõ.
Az érintett Önkormányzat képviselõ-testülete megtárgyalta a törvényességi felhívásban foglaltakat, a polgármester
által kifejtett indokok alapján azonban azzal nem értett egyet.
2. Az Indítványozó jogelõdje ezért az Alkotmánybírósághoz fordult, és kérte az Ör. 8. §-ának – az alaprendelet 9. § (1) és
(4) bekezdése – alkotmányossági felülvizsgálatát és megsemmisítését.
Indokolása értelmében a megjelölt két rendelkezés részben a jogalkotásról szóló – korábbi – 1987. évi IX. törvény
rendelkezéseibe ütközött, ezen túlmenõen sértette a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt
(a továbbiakban: Ötv.), valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) egyes
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rendelkezéseit. Kérte annak megállapítását is, hogy az Ör. a települési hulladékokkal összefüggõ tevékenységrõl szóló
1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) bizonyos rendelkezéseivel is ütközik. Az Indítványozó
állította, hogy a hivatkozott törvényekhez és az R.-hez képest az Ör. bizonytalan jogfogalmakat használ és
túlterjeszkedik a számára elõírt jogszabályi felhatalmazás keretein.
3. 2012. január 1-jén hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye. Az Alaptörvény 25. Cikk c) pontja szerint a bíróság
dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésérõl és megsemmisítésérõl. A bíróságok szervezetérõl és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi) 24. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a Kúria dönt
az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésérõl és megsemmisítésérõl. Az Alkotmánybíróságról szóló
2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Av.tv.) 72. § (1) bekezdése értelmében „a 71. §-ban foglalt rendelkezéstõl
eltérõen az Alaptörvény 25. Cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a bírósághoz kell áttenni az e törvény hatálybalépését
megelõzõen a Fõvárosi és Megyei Kormányhivatal, illetve a jogelõdje által elõterjesztett olyan indítványt, amely
jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló eljárásban önkormányzati rendelet vizsgálatára
irányult, és az indítvány tartamában önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközését állítja.
4. Az Alkotmánybíróság 2012. január 18-án végzésével áttette az indítványt a Kúriához.
5. A Kúria Önkormányzati Tanácsa felhívta az érintett Önkormányzatot, hogy az indítvánnyal kapcsolatosan terjesszen
elõ állásfoglalást, aki azonban a felhívásnak nem tett eleget.
II.

1. Az indítvány megalapozott.
2. Az Ör. 8. § (1) bekezdése értelmében „az ingatlanok körül a tulajdonos, bérlõ, illetve használó: (a továbbiakban:
kötelezett) kötelessége a járdaszakaszok, gyalogosközlekedésre szolgáló utak, lépcsõk tisztán tartása, pormentesítése,
az ingatlan körüli zöld területnek a gondozása (fû- és sövénynyírás, gyommentesítés), az önkormányzat által
biztosított növényekkel való betelepítése, a növények gondozása. A gondozás az elbirtoklás szempontjából nem
minõsül sajátjakénti birtoklásnak”.
Az Indítványozó aggályosnak minõsítette az Ör. 8. § (1) bekezdésének azon fordulatát, amely szerint a tulajdonos,
bérlõ, illetve használó kötelezettsége „az ingatlan körüli zöld felületnek” a gondozása. Álláspontja szerint
e megfogalmazás – értelmezõ rendelkezés hiányában – jogbizonytalanságot eredményez. A képviselõ-testület által,
a törvényességi felhívás kapcsán elfogadott álláspont értelmében bizonytalanság nem áll fenn, mivel az Ör. 2. számú
melléklete egyértelmûen lehatárolja azt a területet, amelyet a kötelezett lakóközösség, a tulajdonos, illetve a bérlõ és
használó köteles rendben tartani.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: új Jat.) 2. § (1) bekezdése értelmében „[a] jogszabálynak
a címzettek számára egyértelmûen értelmezhetõ szabályozási tartalommal kell rendelkeznie”. Az új Jat. hatályát
megjelölõ rendelkezés [1. § (1) bekezdés a) pont] értelmében az önkormányzati jogalkotók számára törvényi elõírássá
vált a jogállamiság, jogbiztonság alkotmányos elvébõl levezetett normavilágosság, korábban alkotmányos
követelménye. Az Alkotmánybíróság kidolgozta a normatartalmak jogbiztonsággal összefüggõ teszt- és
kritériumrendszerét. A törvényalkotó a korábbi alkotmányossági követelményeket beépítette az új Jat.-ba.
Ez megadja annak a lehetõségét, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa a normavilágosság elveit az önkormányzati
rendeletekkel szemben érvényesítse.
A jogállami keretek között megalkotott jogi normával szemben támasztott – jogbiztonságra alapozott –
követelmények egyike az, hogy „... a jog egésze, egyes részterületei és egyes szabályai is világosak, egyértelmûek,
hatásukat tekintve kiszámíthatóak és a norma címzettjei számára ... elõre láthatóak legyenek. (...) A jogbiztonság
megköveteli a jogszabályok olyan világos és egyértelmû fogalmazását, hogy mindenki, akit érint, tisztában lehessen
a jogi helyzettel, ahhoz igazíthassa döntését és magatartását, s számolni tudjon a jogkövetkezményekkel”. [11/1992.
(III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 81, 84.] „A jogbiztonság (...) megköveteli, hogy a jogszabály szövege értelmes és világos,
a jogalkalmazás során felismerhetõ normatartalmat hordozzon”. [26/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH 1992, ...]
Az Ör. személyi hatálya alá tartozó kötelezetti kör abban az esetben képes eleget tenni „az ingatlan körüli zöld terület
gondozására” vonatkozó elõírásnak, amennyiben egyértelmûen megállapítható annak a terület elhelyezkedése és
kiterjedése, amelyre nézve a kötelezettség fennáll.
Az Ör. 2. számú melléklete egyértelmûen, a település egészére kiterjedõ hatállyal, térképészeti pontossággal, utcára
lebontva jelöli meg azokat a területeket, amelyekre az Ör. a kötelezettséget elõírja. A kötelezettséggel érintett
területek tehát bárki számára behatárolhatóak, úgy a településen belüli elhelyezkedésüket, mint kiterjedésüket
tekintve. Az érintett Önkormányzat tehát eleget tett az egyértelmûség új Jat.-ban megfogalmazott követelményének.

22672

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 134. szám

3. Az Indítványozó hivatkozott arra is, hogy az Ör. 8. § (1) bekezdésének kötelezettség tartalmát meghatározó azon
fordulata is aggályos, amely az ingatlanok lakóközösségének kötelezettségévé teszi az érintett terület
„az önkormányzat által biztosított növényekkel való betelepítését, a növények gondozását” is.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdése értelmében
„[a] települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen (...) a köztisztaság és
településtisztaság biztosítása (...)”.
Az Ötv. 16. § (1) bekezdése értelmében „[a] képviselõ-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi
viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet
alkot”.
Az önkormányzatok a település tisztaságát közszolgáltatásként biztosítják, de az ahhoz kapcsolódó önkormányzati
szabályozást nem helyi közügyként, hanem törvényi felhatalmazás alapján alkotják meg. A tárgykörben szabályozó
törvények és más jogszabályok pedig megadják az önkormányzati jogalkotó szabadságának kereteit.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek
feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: Htv.) 21. §-a értelmében „[a] közterület tisztán
tartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásáról a települési, a fõvárosban a fõvárosi
önkormányzat képviselõ-testülete gondoskodik, külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelõen”.
A környezet tisztán tartása kapcsán a jogalkotási felhatalmazás kereteit a Hgt. 31. § 2) bekezdése jelöli ki. Eszerint
„[a]z ingatlantulajdonos és a települési önkormányzat közterület tisztán tartási feladatait, valamint a közterületen
megvalósuló állattartás részletes szabályait – a külön jogszabályokban meghatározottaknak megfelelõen –
a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg.
Végül megjegyzendõ az is, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 46. § (1) bekezdés c) pontja figyelembevételével a települési önkormányzat
a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetõleg határozatot hoz. A Kvtv.
10. § (1) bekezdése pedig arra utal, hogy a környezet védelmében nem kizárólag a helyi önkormányzatoknak, hanem
az érintett lakosságnak is vannak feladatai.
A R. hatályos 6. § (1) bekezdése értelmében „[h]a a jogszabály eltérõen nem rendelkezik, a tulajdonos köteles
gondoskodni
a) az ingatlan elõtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetõleg ha a járda mellett zöldsáv is van,
az úttestig terjedõ teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület
tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
Valamennyi hivatkozott jogszabályi rendelkezésbõl egyértelmû, hogy a kötelezettség a kérdéses területek
rendeltetésszerû használatához szükséges tisztán tartására, a környezet közegészségügyi és környezeti károk
megelõzésére irányuló rendben tartására vonatkozhat csupán. Ebbe a körbe a növénytelepítés, avagy növények
kertészeti szakmunkának minõsülõ gondozása, ápolása kötelezettségként már nem tartozik bele.
Az érintett Önkormányzat tehát túllépte a Htv. 21. §-ában, a Hgt. 31. § (2) bekezdésében és a R. 6. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás kereteit akkor, amikor a tisztán tartáson túl, egyéb, a tisztaság megteremtéséhez és
fenntartásához képest további kötelezettségeket rótt a lakóközösségekre.
4. Az Indítványozó támadta az Ör. 8. § (4) bekezdését is. Álláspontját azzal indokolta, hogy az érintett Önkormányzat
túlterjeszkedett törvényi felhatalmazásán, amikor a tömbszerû beépítés esetén az épületek körüli, az Ör. 2. számú
mellékletben megjelenített, építményhez rendelt szaggatott vonallal határolt, ferdén sávozott területeken is elõírta
a lakóközösségek gondozási kötelezettségét. Ez ugyanis azt jelentette, hogy a tulajdonosok esetenként több száz
négyzetméteres területeken is kötelesek a zöld felületû közterületek tisztán tartására, a növények gondozására.
Az érintett Önkormányzat – törvényességi felhívásra adott válaszában – kifejtette, hogy az Ör. 2. számú melléklete
szerint lehatárolt közterületek gondozása, a megjelölt zöld felületek karban tartása nem jelenthet aránytalan gondot
a tulajdonosok és a lakóközösségek számára, mivel az nem haladja meg a lakónkénti 10–25 négyzetméter nagyságot.
Emellett a gondozás éves költsége – az érintett Önkormányzat által nyújtott eszközsegítség (például: fûnyíró
biztosítása) igénybe vétele és személyes közremûködés esetén – sem haladja meg a lakónkénti általános forgalmi adó
nélkül számított 600 forintos összeget.
5. A Kúria Önkormányzati Tanácsa ismételten utal az Ötv. 8. § (1) bekezdésében, a Htv. 21. §-ában, a Hgt.
31. § (1) bekezdésében, valamint a Kvtv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra. A törvényi rendelkezések
értelmében a helyi önkormányzat feladata a közszolgáltatások körében – egyebek mellett – a köztisztaság és
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településtisztaság biztosítása. A törvények felhatalmazzák az önkormányzatot arra, hogy e feladatának ellátása
érdekében önkormányzati rendeletet alkosson, amelyben – különösen a környezet állapotának megóvása érdekében
– a lakosság közremûködését is elõírja.
Az Alkotmánybíróság több határozatában vizsgálta különbözõ települési önkormányzatoknak a jelen eljárásbelivel
egyezõ, illetve hasonló tartalmú rendelkezéseit. Az elbíráláskor hatályos R. rendelkezései alapján megállapította, hogy
„nem minõsül alkotmányellenesnek az állampolgárok kötelezése a járda felületét meghaladó közterületnek minõsülõ
útfelületek, zöldsávok, nyílt árkok, illetve ezek mûtárgyai tisztán tartására. A települések tisztasága, a közterületek,
a járdák, illetve a közöttük lévõ területek tisztán tartása, hó- és síkosságmentes igénybevételének biztosítása ugyanis
az Alkotmányban védeni rendelt értékek megóvását szolgálja”. (1122/B/1996. AB határozat, ABH 1997, 856–859.)
Az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy „olyan alkotmányos védelemben részesülõ értékek, mint a polgárok
egészsége, testi épsége, környezete megóvása érdekében az önkormányzat korlátozó, illetve kötelezõ tartalmú
elõírások megalkotására is jogosult”. (1256/H/1996. AB határozat, ABH 1996, 789, 796.)
A korlátozó, együttmûködésre kötelezõ magatartási normák azonban nem léphetnek túl a felhatalmazó, más
jogszabályokban az önkormányzati jogalkotó számára megadott kereteken.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a vizsgált önkormányzati rendeletet az elbíráláskor hatályos jogszabályokhoz mérten
ítéli meg. Feladata ugyanis a mindenkor hatályos jog érvényesítése az önkormányzatok jogalkotás viszonylatában.
Az R. fentiekben már hivatkozott 6. §-a értelmében a tulajdonosok együttmûködési kötelezettsége
– az ingatlanok elõtti járdaszakasz, ennek hiányában
– egy méter széles területsáv, illetve
– a járda melletti zöldsáv úttestig terjedõ területének,
– a járdaszakasz melletti nyílt árok és mûtárgyainak,
– tömbtelken lévõ épületek tulajdonosai pedig az egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására
szolgáló területeknek
a tisztán tartására terjed ki.
Az üzletek elõtti járdaszakaszok tisztán tartására pedig a használó köteles.
Az R. hivatkozott rendelkezése két kérdést tesz egyértelmûvé: tisztázza, hogy mely közterületek eshetnek
a lakóközösség, tulajdonosi közösség kötelezettsége körébe, másrészt pedig egyértelmûvé teszi e kötelezettség
tartalmát. Utóbbi körben az R. praktikus, a közutak funkcióik szerinti használatra való alkalmasságát tartja szem elõtt.
Ezért a kötelezettség tartalma a tisztán tartás és nem környezetesztétikai szempontú magatartás.
Az R. alapján tehát sem a tömbtelken külön tulajdonban lévõ ingatlanok tulajdonosi közössége, sem pedig a családi
házas tulajdonosok, bérlõk és használók nem kötelezhetõk járdaszakasztól járdaszakaszig elterülõ zöldfelületek
tisztán tartására, és fõként nem tartozik a kötelezettségbe a zöldfelületek gondozása. A települési önkormányzat és
a lakóközösségek közötti olyan szoros együttmûködés kialakítására, amelyet az Ör. a 8. § (1) és (4) bekezdésében ír elõ
a jogszabályok nem adnak lehetõséget. Így nincs jelentõsége annak, hogy évente egy tulajdonosra az Ör. szerinti
kötelezettség teljesítése milyen költségterhet és mekkora terület gondozását jelentené.
A kifejtettek értelmében tehát az Ör. – túllépve jogszabályi felhatalmazását – maga által vállalt feladatot hárított
a lakóközösségekre.
A Bszi. 55. § (2) bekezdése értelmében „[ha] az önkormányzati tanács megállapítja, hogy az önkormányzati rendelet
vagy annak valamely rendelkezése más jogszabályba ütközik, az önkormányzati rendeletet vagy annak rendelkezését
megsemmisíti (...)”. Mivel a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az Ör. 8. § (1) és (4) bekezdése az Ötv.
16. § (1) bekezdésébe, a Htv. 21. §-ába, a Hgt. 31. § (2) bekezdésébe, valamint az R. 6. §-ába ütközik, ezért
megsemmisítette azokat.
6. Az érintett Önkormányzat polgármestere 2012. május 8-án érkeztetett beadványában arról tájékoztatta a Kúria
Önkormányzati Tanácsát, hogy Ör. 8. §-ának módosítását tartalmazó javaslatot terjeszt az érintett Önkormányzat
képviselõ-testületének 2012. május 24-én tartandó ülése elé.
A Bszi. 48. § (2) bekezdése értelmében a Kúria Önkormányzati Tanácsa elõtti eljárásban kötelezõ a jogi képviselet.
A jogi képviseletet ellátó személlyel szemben a Bszi. követelményeket fogalmaz meg, így az eljárással érintett
önkormányzat nevében – ügyvéd hiányában – a szakvizsgával rendelkezõ jegyzõ, illetve alkalmazott járhat el.
Az érintett Önkormányzat – felhívás ellenére sem – jelölte meg a jogi képviseletét ellátó személyt. Ezért a polgármester
útján tett jognyilatkozata joghatás kiváltására nem alkalmas.
Megjegyzi továbbá a Kúria Önkormányzati Tanácsa azt is, hogy 4. sorszámon az érintett Önkormányzat számára
2012. március 28-án kézbesített felhívást küldött azzal, hogy az indítványban foglaltakra a Bszi. 52. §-a értelmében
állásfoglalást terjeszthet elõ. Az érintett Önkormányzat – polgármestere útján – a fenti tartalmú nyilatkozatot tette,
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amelyet azonban a feladás dátumát igazoló postai bélyegzõ tanúsága szerint a határidõ eltelte után, 2012. május 3-án
adtak postára és értelemszerûen a határidõ eltelte után érkezett meg a Kúriára. A nyilatkozat ezen okból kifolyólag
sem volt érdemben értékelhetõ.
Az érintett Önkormányzat a továbbiakban nem tájékoztatta az Önkormányzati Tanácsot arról, hogy megtárgyalta-e
a képviselõ-testület az Ör. 8. §-ának módosítását tartalmazó javaslatot.
Ugyanakkor az Önkormányzat a világhálón sem rendelkezik honlappal, így jogalkotási és egyéb tevékenysége
semmilyen formában nem követhetõ a nyilvánosság számára.
Ezért a Kúria Önkormányzati Tanácsa a joghatás kiváltására alkalmatlan nyilatkozatot az indítvány elbírálásakor
figyelmen kívül hagyta.
7. A határozat közzétételének elrendelésére a Bszi. 55. (2) bekezdés b) és c) pontjai alapján került sor.
Budapest, 2012. szeptember 12.
Dr. Kalas Tibor s. k.,
az Önkormányzati Tanács elnöke

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,

Dr. Balogh Zsolt s. k.,

elõadó bíró

bíró
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Határozatok Tára

A köztársasági elnök 257/2012. (X. 11.) KE határozata
államtitkári megbízatás megszûnésérõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, továbbá a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 54. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – megállapítom, hogy
Czene Attilának, az Emberi Erõforrások Minisztériuma államtitkárának e megbízatása 2012. október 7-ei hatállyal
megszûnik.
Budapest, 2012. október 3.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. október 8.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/05763/2012.

A köztársasági elnök 258/2012. (X. 11.) KE határozata
államtitkári felmentésrõl és kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, továbbá a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 55. § (1) és (4) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –
dr. Simicskó Istvánt, a Honvédelmi Minisztérium államtitkárát e tisztségébõl 2012. október 7-ei hatállyal felmentem,
egyúttal az 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – 2012. október 8-ai hatállyal az Emberi
Erõforrások Minisztériuma államtitkárává kinevezem.
Budapest, 2012. október 3.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. október 8.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/05764/2012.

A köztársasági elnök 259/2012. (X. 11.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter elõterjesztésére – hozzájárulok Dimitris
Yannakakis rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Görög Köztársaság magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetévé történõ kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2012. szeptember 20.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. szeptember 26.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/05423/2012.

A köztársasági elnök 260/2012. (X. 11.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –
az egyetemes filmmûvészetet gazdagító mûvészi munkássága, a magyar filmek nemzetközi megismertetése,
bemutatása érdekében végzett tevékenysége, életpályája elismeréseként
Andrzej Wajda Oscar-díjas filmrendezõ részére a
MAGYAR ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE
polgári tagozata;

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 134. szám

22677

a kétoldalú magyar–orosz politikai, gazdasági, kulturális, üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Viktor Alekszejevics Zubkov, az Oroszországi Föderáció Kormányának elsõ miniszterelnök-helyettese, a Gazprom
Igazgatótanácsának elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL
polgári tagozata;
a magyar–lengyel barátság erõsítésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért, a magyarság érdekei melletti
következetes kiállásáért
Janusz Szwedo, a Lengyel Köztársaság Kuvait Államba akkreditált nagykövete részére,
a lengyel és a magyar nemzet közötti barátság ápolásáért, elmélyítéséért végzett kimagasló tevékenysége
elismeréseként
Roman Majewski atya, a Jasna Góra-i pálos kolostor házfõnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata;
a magyar–lengyel tudományos és múzeumi kapcsolatok, valamint Bem József, s a hozzá kapcsolódó magyar–lengyel
történelmi emlékek kutatásáért és ápolásáért
Adam Bartosz, a Tarnówi Kerületi Múzeum igazgatója részére,
önzetlen, segítõkész életútja elismeréseként
Elek István magyar nyelvû tolmács, nyugalmazott kertépítõ mérnök részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata;
több évtizedes lelkigondozói szolgálata és a muravidéki magyarság érdekében végzett áldozatos tevékenysége
elismeréseként
Bernád József, a Lendvai Plébánia püspöki tanácsosa, nyugalmazott lelkipásztor részére,
a magyar–lengyel történelmi események emlékének ápolásáért, a két ország kulturális és turisztikai kapcsolatainak
fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Jan Skiba, Zwierzyniec város polgármestere részére,
a magyar–lengyel tudományos és múzeumi kapcsolatok, illetve a magyar régészet eredményeinek lengyelországi
megismertetése érdekében végzett munkája elismeréseként
Wojciech Micha³ Brzeziñski régész, muzeológus, a varsói Állami Archeológiai Múzeum igazgatója részére a
MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
polgári tagozata;
Esterházy János emlékmûvének felállítása érdekében végzett munkájáért, az ursynówi kerület magyar vonatkozású
emlékeinek ápolásáért
Piotr Guzia³, Varsó Ursynów kerületének polgármestere részére,
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a Gdañski Magyar–Lengyel Baráti Társaságban végzett több évtizedes munkájáért, a magyar–lengyel barátság
ápolásáért
W³adys³aw Nagórny, a Gdañski Magyar–Lengyel Baráti Társaság elnöke, Gdañsk Város Önkormányzatának
fõosztályvezetõje részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. szeptember 28.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. október 8.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05604/2012.

A köztársasági elnök 261/2012. (X. 11.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –
Magyarország iránti elkötelezettségéért, a magyar–német kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett
sokoldalú, kimagasló tevékenységéért, a magyar EU-elnökség munkájának támogatásáért
Hans-Gert Pöttering, a Konrad Adenauer Alapítvány elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE
polgári tagozata;
a diszkrimináció és a rasszizmus megszüntetése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként,
a romagyilkosságok áldozatai családjainak támogatásáért, sokoldalú karitatív tevékenysége elismeréseként
Romani Rose, a Német Szintik és Romák Központi Tanácsának elnöke részére,
Magyarország iránti elkötelezettségéért, a magyar–német kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett
sokoldalú, kimagasló tevékenysége elismeréseként
Wolfgang Gerhardt, a Friedrich Naumann Alapítvány elnöke, német szövetségi parlamenti képviselõ (FDP) részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata;
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a magyar–német kapcsolatok fejlesztése, Tata és a németországi Gerlingen testvérvárosi együttmûködése érdekében
végzett kiemelkedõ munkája, valamint rendezvényszervezõi tevékenysége elismeréseként
Georg Brenner, Gerlingen város polgármestere részére,
a magyar kultúra határainkon túli megismertetése és népszerûsítése, a sokirányú kulturális kapcsolatok ápolása és
fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
Robert Christian Bachmann karmester, zeneszerzõ, a Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Fõiskola fõiskolai tanára, a Szent
Gellért Zenetudományi és Etika Intézet vezetõje, a szegedi Szent Gellért Fesztivál alapítója és mûvészeti igazgatója
részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata;
Berlin és Budapest kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett sokoldalú, lelkiismeretes munkája elismeréseként
Erika Schneider, Berlin Kormányzó Polgármesteri Hivatala Nemzetközi Osztályának nyugalmazott közép- és
kelet-európai referense részére a
MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
polgári tagozata;
a paraszti életforma megismertetéséért és megörökítéséért, kiváló portréfotóiért, továbbá népi kultúránk elkötelezett
kutatásáért, megõrzéséért és terjesztéséért
Kása Béla fotográfus részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. október 3.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. október 8.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05703/2012.
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A köztársasági elnök 262/2012. (X. 11.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –
több évtizedes, a társadalompolitika terén végzett tudományos, kutatói munkásságáért, oktatásszervezõi,
oktató-nevelõ, szakmai-közéleti tevékenysége, példaértékû életpályája elismeréseként
dr. Gazsó Ferenc, a szociológiai tudomány kandidátusa, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. október 3.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. október 8.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05743/2012.

A köztársasági elnök 263/2012. (X. 11.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –
Solti György szellemi hagyatékának ápolásáért, a magyar kultúra és a magyar tehetségek támogatása érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
Lady Valerie Solti részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. október 3.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. október 8.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05823/2012.

A köztársasági elnök 264/2012. (X. 11.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –
a magyar–lengyel kapcsolatok fejlesztése, valamint a magyar és a lengyel soros uniós elnökség alatti együttmûködés
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Miko³aj Dowgielewicz, a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériumának EU-ügyekért felelõs államtitkára részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. szeptember 28.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. október 8.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05636/2012.
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A köztársasági elnök 265/2012. (X. 11.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –
Budafok sportéletének szervezésében, fellendítésében, hagyományainak ápolásában, a lakosság szolgálatában
végzett sokoldalú eredményes munkássága elismeréseként
Dobesch Gyula, a Budafoki Labdarúgó Klub elnökhelyettese,
dr. Dörflinger Károly, a Budafoki Kosárlabda Klub volt elnöke,
Karsay Ferenc, Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának alpolgármestere,
dr. Soós János, a Budafoki Munkás Testedzõ Egyesület elnöke, a Hungarovin volt vezérigazgató-helyettese, címzetes
egyetemi docens és
Vizi Sándor, a Budafoki Munkás Testedzõ Egyesület ügyvezetõ elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. szeptember 21.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. szeptember 25.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05480/2012.

A Kormány 1435/2012. (X. 11.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Dunai Rendészeti
Koordinációs Központ mûködtetésérõl szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Dunai Rendészeti Koordinációs
Központ mûködtetésérõl szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a rendészetért felelõs minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
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4. elfogadja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány
a rendészetért felelõs minisztert jelöli ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1436/2012. (X. 11.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló
turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták
programjáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez való benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány
a belügyminisztert jelöli ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1437/2012. (X. 11.) Korm. határozata
a Magyary Program Egyszerûsítési Programjának elfogadásáról szóló
1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozat módosításáról
1. A Magyary Program Egyszerûsítési Programjának elfogadásáról szóló 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozat
1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.
2. E határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.
miniszterelnök
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1. melléklet az 1437/2012. (X. 11.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozathoz

Az egyszerûsítendõ ügyek megnevezése, fõfelelõse és ütemezése

Szám

Ügy neve

I.
1.

Család, gyermek
Teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozat
jegyzõkönyvbe foglalása (születés elõtt,
megszületett gyermek esetén)
Gyámrendelés
Gyermekek családba fogadása
Gyermekek tartós nevelésbe vétele
Gyermekek átmeneti nevelésbe vétele
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
megállapítása és folyósítása
Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás
megállapítása és folyósítása
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítása és folyósítása
Ingyenes gyermekétkeztetés megállapítása
50%-os gyermekétkeztetés megállapítása és
folyósítása
Óvodáztatási támogatás megállapítása és
folyósítása
Iskolakezdési támogatás
Anyasági támogatás folyósítása
Terhességi-gyermekágyi segély igény
benyújtása, elbírálása
Gyermekgondozási díj igény benyújtása,
elbírálása (GYED)
Gyermekgondozási segély folyósítása (GYES)
Családi pótlék folyósítása
Gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósítása
START számla (Babakötvény) nyitása a Magyar
Államkincstár állampénztári irodáinál,
hitelintézetnél, befektetési szolgáltatónál
Az örökbefogadás elõtti eljárás
Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás
Örökbefogadás joghatásaival kapcsolatos
eljárások
Magyar állampolgárságú gyermek
örökbefogadása külföldi állampolgár által
Külföldi állampolgárságú gyermek
magyarországi örökbe fogadása
Gyermekjóléti alapellátások igénybevétele
– gyermekjóléti szolgáltatás,
– gyermekek napközbeni ellátása (bölcsõde,
családi napközi, családi gyermekfelügyelet,
házi gyermekfelügyelet),
– gyermekek átmeneti gondozása (családok
átmeneti otthona, gyermekek átmeneti
otthona)
Kismama bérlet kiállításához szükséges
igazolás kiállítása

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

Ügyet szabályozó jogszabály
Kormány elé terjesztéséért
felelõs minisztérium

Ügyet szabályozó jogszabály
Kormány elé terjesztésének
határideje

Elsõbbséget élvezõ ügyek
(mérlegelést nem
igényelnek)

KIM

2012. augusztus 31.

x

EMMI
EMMI
EMMI
EMMI
EMMI

2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI
EMMI

2012. december 31.
2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

NGM
EMMI
EMMI

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x
x

EMMI

2012. augusztus 31.

x

EMMI
EMMI
EMMI
NGM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x
x
x
x

EMMI
EMMI
KIM

2012. december 31.
2012. december 31.
2012. augusztus 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

x
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Szám

Ügy neve

27.
28.

Utógondozói ellátás elrendelése
Gondnokrendelés
Munkavállalás, munkanélküli ellátás
Álláskeresõként történõ nyilvántartásba vétel
Keresetpótló támogatás folyósítása
Álláskeresési járadék folyósítása
Álláskeresési segély folyósítása
START kártya kiállítása
START PLUSZ kártya igénylés
START EXTRA kártya igénylés
Egyéni munkavállalási engedély kiállítása;
meghosszabbítása
Szezonális munkavállalási engedély kiállítása
Harmadik országbeli állampolgár
foglalkoztatására vonatkozó egyéni
munkavállalási engedély kiállítása;
meghosszabbítása
Szociális ellátások
Szociális alapszolgáltatások igénybevétele:
családsegítés, falu- és tanyagondnoki
szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, támogató
szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai szociális
munka, nappali ellátás)
Idõskorúak járadékának megállapítása és
folyósítása
Lakásfenntartási támogatás megállapítása és
folyósítása
Rendszeres szociális segély megállapítása és
folyósítása
Rendszeres szociális járadék megállapítása és
folyósítása
Átmeneti járadék megállapítása és folyósítása
Rokkantsági járadék megállapítása és
folyósítása
Bányász dolgozók egészségkárosodási
járadékának megállapítása és folyósítása
Fogyatékossági támogatás megállapítása és
folyósítása
Vakok személyi járadéka megállapítása és
folyósítása
Átmeneti segély folyósítása
Temetési segély folyósítása
Köztemetés
Adósságkezelési szolgáltatás
Nagycsaládos gázár kedvezmény
Igazolás kiállítása tartósan beteg, illetõleg
súlyosan fogyatékos gyermekrõl (családi
pótlékhoz)
Csökkent munkaképesség és
egészségkárosodás megállapítása
Bentlakásos szociális intézményi ellátás
igénybevétele

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
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Ügyet szabályozó jogszabály
Kormány elé terjesztéséért
felelõs minisztérium

Ügyet szabályozó jogszabály
Kormány elé terjesztésének
határideje

EMMI
EMMI

2012. december 31.
2012. december 31.

NGM
NGM
NGM
NGM
NGM
NGM
NGM
NGM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. október 31.
2012. október 31.
2012. október 31.
2012. augusztus 31.

NGM
NGM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI
EMMI

2012. december 31.
2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI
EMMI
EMMI
EMMI
NFM
EMMI

2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. december 31.

Elsõbbséget élvezõ ügyek
(mérlegelést nem
igényelnek)

x
x
x
x
x
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Ügy neve

57.

Foglalkoztatást helyettesítõ támogatás
folyósítása
Közgyógyellátás megállapítása és folyósítása
Adózás
Személyi jövedelemadó bevallás
Helyi adófizetési kötelezettségek teljesítése
(építményadó, kommunális adó és ingatlan
adó)
Adóigazolás kiadása
Együttes adóigazolás kiadása
Jövedelemigazolás kiadása biztosítási
jogviszony megszûnésekor
Bérek kifizetését havonta tanúsító igazolás
kiállítása
Illetõségigazolás kiadása
Adó-, vám-, illeték- és a társadalombiztosítási
kötelezettség teljesítésérõl szóló igazolás
kiadása
Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt
kezdeményezett eljárás
A nyilvántartott adatokban bekövetkezett
változások jogszabályi elõíráson alapuló,
kötelezõ bejelentése
Adóbevallás másolatának kiállítása
Méltányossági eljárás
Fizetési könnyítési eljárás (fizetési halasztás és
részletfizetés engedélyezése)
Az ingatlan vagyoni értékû jog átruházásából
származó jövedelem után fizetendõ személyi
jövedelemadó kötelezettségekre irányuló
fizetési kedvezményi kérelem
Ingatlanok forgalmi értékadatainak
adatszolgáltatása
Visszterhes vagyonátruházási illeték
Ajándékozási illeték
Öröklési illeték
Mezõgazdasági õstermelõ magánszemély
adózása
Mezõgazdasági õstermelõi igazolvány kiállítása
Járulékfizetés
Mezõgazdasági ügyek
Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap
(EMGA) és a nemzeti költségvetésbõl
„társfinanszírozott”, termõterület, állatlétszám,
kvóta, illetve a termelt mennyiség alapján
igényelhetõ támogatások szabályozásával
kapcsolatos ügyek
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) finanszírozott támogatásokkal
kapcsolatos ügyek
A KAP bel- és külpiaci támogatási
intézkedéseinek végrehajtásával, valamint az
intervenciós rendszer mûködtetésével
kapcsolatos ügyek

58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.

69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.

82.

•
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Ügyet szabályozó jogszabály
Kormány elé terjesztéséért
felelõs minisztérium

Ügyet szabályozó jogszabály
Kormány elé terjesztésének
határideje

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

NGM
NGM

2012. október 31.
2012. október 31.

x

NGM
NGM
NGM

2012. október 31.
2012. október 31.
2012. augusztus 31.

x
x
x

NGM

2012. október 31.

NGM
NGM

2012. október 31.
2012. október 31.

x
x

KIM, NGM

2012. október 31.

x

NGM

2012. október 31.

x

NGM
NGM
NGM

2012. október 31.
2012. október 31.
2012. október 31.

x

NGM

2012. október 31.

NGM

2012. október 31.

x

NGM
NGM
NGM
NGM

2012. október 31.
2012. október 31.
2012. október 31.
2012. augusztus 31.

x
x
x
x

VM
NGM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x

VM

2012. augusztus 31.

VM

2012. augusztus 31.

VM

2012. augusztus 31.

Elsõbbséget élvezõ ügyek
(mérlegelést nem
igényelnek)
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Ügy neve

83.

A növényi- és állati termékek nemzeti
hatáskörben elrendelt piacszabályozásához
kapcsolódó támogatási intézkedések
végrehajtásához szükséges feladatok
A közvetlen támogatásokhoz szükséges
Integrált Igazgatási és Ellenõrzési Rendszer
(IIER) mûködtetésével, ezen belül gazda- és
ügyfélregiszter, valamint a Mezõgazdasági
Parcella Azonosító Rendszer (MePAR)
kezelésével összefüggõ feladatok
Közoktatás, felsõoktatás
Óvodai ellátás
Nyelvvizsga bizonyítvány kiállítása
Külföldi oklevelek, bizonyítványok elismerése/
honosítása
Hazai bizonyítványokról, oklevelekrõl és hazai
szakmai gyakorlatról szóló hatósági
bizonyítvány kiállítása
Az európai uniós jog hatály alá tartozó, külföldi
képesítést tanúsító okirat elismerése
Felvételi eljárás általános iskolába,
középiskolába
Határon túli pedagóguskedvezmény
bejegyzése
Határon túli magyar diákok
diákkedvezményének bejegyzése
Oktatói kedvezmény bejegyzése
Diákhitel folyósítása; lemondása; célzott
kamattámogatás folyósítása
Diákhitel törlesztõrészlet mérséklése;
törlesztési kötelezettség szüneteltetése
Diákigazolvány kiállítása (közoktatásban
tanulóknak; felsõoktatási hallgatóknak)
Országos oktatási szakértõi névjegyzékre
történõ kérelem/pályázat benyújtása
(jelentkezés, módosítás, kiegészítés,
adatmódosítás, továbbképzés bejelentése)
Országos oktatási vizsgaelnöki névjegyzékre
történõ kérelem/pályázat benyújtása
(jelentkezés, módosítás, kiegészítés,
adatmódosítás, továbbképzés bejelentése)
Érettségi vizsgabizottság döntése elleni
törvényességi kérelem
Tanulói ösztöndíj pályáztatása
Iskoláztatási támogatás folyósításának
felfüggesztése
Ingatlannal kapcsolatos ügyek
Telekalakítási, egyesített telekalakítási eljárás
Hatósági, bírósági megkeresésen, illetve
határozaton alapuló ingatlan-nyilvántartási
eljárások
Ingatlan-nyilvántartási adatváltozás átvezetése
Földhasználati nyilvántartási adatváltozás
átvezetése
Elvi építési engedély kiállítása

84.

85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

98.

99.
100.
101.

102.
103.

104.
105.
106.
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Ügyet szabályozó jogszabály
Kormány elé terjesztéséért
felelõs minisztérium

Ügyet szabályozó jogszabály
Kormány elé terjesztésének
határideje

VM

2012. augusztus 31.

VM

2012. augusztus 31.

EMMI
EMMI
EMMI

2012. december 31.
2012. augusztus 31.
2012. október 31.

x
x

EMMI

2012. október 31.

x

EMMI

2012. október 31.

x

EMMI

2012. december 31.

KIM

2012. augusztus 31.

KIM

2012. augusztus 31.

KIM
NGM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

NGM

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. augusztus 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI
EMMI

2012. augusztus 31.
2012. december 31.

VM
VM

2012. december 31.
2012. december 31.

VM
VM

2012. december 31.
2012. december 31.

BM

2012. október 31.

Elsõbbséget élvezõ ügyek
(mérlegelést nem
igényelnek)
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107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

139.

MAGYAR KÖZLÖNY

Ügy neve

Építési engedély kiállítása
Bontási engedély kiadása
Fennmaradási engedély kiállítása
Használatba vételi engedély kiállítása
Fakivágási kérelem
Lakás elõtakarékossági számla nyitása
Kérelem lakásszerzési kedvezmény
érvényesítésének engedélyezésére
Otthonteremtési támogatás megállapítása és
folyósítása
Vízfelhasználók éves nyilatkozata a
vízfogyasztásról
Gázmérõ átírási eljárás szabályozása
Villanymérõ átírási eljárás szabályozása
Vízmérõ csere eljárásának szabályozása
Gázkazán cseréjével összefüggõ eljárás
szabályozása
Lakástámogatással kapcsolatos állami igény
átjegyzése
Régészeti feltárással kapcsolatos hatósági
eljárások
Örökségvédelmi hatósági eljárások
Elõzetes vizsgálati eljárás vagy elõzetes
konzultáció
Környezeti hatásvizsgálati eljárás
Egységes környezethasználati engedélyezési
eljárás
Összevont környezetvédelmi eljárás
Összekapcsolt környezetvédelmi eljárás
Kisajátítási eljárás
Közúti közlekedéssel kapcsolatos ügyek
Gépjármû forgalomba helyezése (kiemelten a
személygépkocsik magánimportja esetén
lefolytatott forgalomba helyezési, illetve
jármûhonosítási eljárás)
Gépjármû forgalomból történõ kivonása
Jármû származásellenõrzése
Forgalomba helyezés elõtti és idõszakos
vizsgálat
Jármû hatósági engedélyének (forgalmi
engedély) kiadása, pótlása és cseréje
Forgalmi engedély bevonása
Jármû hatósági jelzésének (rendszámtábla)
kiadása, pótlása és cseréje
Jármûvel kapcsolatos kötelezõ
felelõsségbiztosítás hatósági ellenõrzése
Jármû mûszaki adatainak változása
Jármû tulajdonosának, üzembetartójának
személyében vagy adataiban bekövetkezett
változás átvezetése
Kereskedelmi forgalomba kerülõ új jármûvek
forgalomba helyezése
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Kormány elé terjesztéséért
felelõs minisztérium

Ügyet szabályozó jogszabály
Kormány elé terjesztésének
határideje

BM
BM
BM
BM
VM
NGM
NGM

2012. október 31.
2012. október 31.
2012. október 31.
2012. október 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
törölve

EMMI, NGM

2012. december 31.

VM

2012. augusztus 31.

NFM
NFM
VM
NGM, NFM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

NGM

2012. augusztus 31.

BM, EMMI

2012. december 31.

EMMI
VM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

VM
VM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

VM
VM
KIM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

NFM

2012. október 31.

x

NFM
BM
NFM

2012. október 31.
2012. december 31.
2012. október 31.

x

NFM

2012. október 31.

x

NFM
NFM

2012. október 31.
2012. október 31.

x
x

NFM

2012. október 31.

NFM
NFM

2012. október 31.
2012. október 31.

x
x

NFM

2012. október 31.

x

Elsõbbséget élvezõ ügyek
(mérlegelést nem
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x
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Ügy neve

140. Törzskönyv kiállítása, pótlása, adataiban beállt
változás nyilvántartásba vétele
141. Indítási napló kiadása, pótlása és hitelesítése
142. Vezetõi engedély kiadása, cseréje, pótlása,
visszavonása
143. Új kategória megszerzésének bejegyzése a
vezetõi engedélybe
144. Ideiglenes vezetõi engedély kiállítása, cseréje,
pótlása
145. Nemzetközi gépjármû vezetõi engedély
kiállítása, cseréje, pótlása
146. Külföldi hatóság által kiállított vezetõi
engedély cseréje, honosítása
Okmányok, hatósági igazolások
147. Anyakönyvi esemény anyakönyvbe történõ
bejegyzése
148. Magyar állampolgárok külföldön történt
anyakönyvi eseményeinek hazai
anyakönyvezésére irányuló eljárások
149. Anyakönyvbõl történõ hatósági bizonyítvány
kiállítása
150. Hatósági erkölcsi bizonyítvány kérvényezése és
kiállítása
151. Adattovábbítási kérelem alapján kiállított
hatósági bizonyítvány kérvényezése és
kiállítása
152. Személyazonosító igazolvány kiadása, cseréje,
pótlása
153. Személyazonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány kiadása (állandó lakhely,
tartózkodási hely), cseréje, pótlása
154. A Magyar Köztársaság területének a külföldi
letelepedés szándékával történõ elhagyásának
bejelentése
155. A három hónapon túli külföldi tartózkodás
bejelentése
156. A három hónapon túli külföldi tartózkodásból
való visszatérés bejelentése
157. Adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolvány
(adókártya) kiadása
158. Magánútlevél kiállítása (1 évig, 5 évig, 10 évig),
kiállítása iránti kérelem elutasítása,
visszavonása
159. Második magánútlevél kiállítása (1 évig, 2 évig),
kiállítása iránti kérelem elutasítása,
visszavonása
160. Határátlépési igazolvány kiállítása

Ügyet szabályozó jogszabály
Kormány elé terjesztéséért
felelõs minisztérium

Ügyet szabályozó jogszabály
Kormány elé terjesztésének
határideje

NFM

2012. október 31.

NFM
NFM

2012. október 31.
2012. október 31.

x

NFM

2012. október 31.

x

NFM

2012. október 31.

x

NFM

2012. október 31.

x

NFM

2012. október 31.

x

KIM

2012. október 31.

x

KIM, BM

2012. október 31.

KIM

2012. október 31.

BM

2012. december 31.

BM

2012. december 31.

KIM

2012. október 31.

x

KIM

2012. október 31.

x

KIM

2012. október 31.

KIM

2012. október 31.

KIM

2012. október 31.

NGM

2012. október 31.

x

BM

2012. december 31.

x

BM

2012. december 31.

x

BM

2013. május 31.

Elsõbbséget élvezõ ügyek
(mérlegelést nem
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x
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161. Adatszolgáltatatási kérelem úti okmány
kiadásáról, cseréjérõl, visszavonásáról,
érvényességének, elvesztésének,
eltulajdonításának, megsemmisülésének,
találásának, megkerülésének tényérõl, továbbá
arról, hogy az érintett személy rendelkezik-e
érvényes úti okmánnyal, az úti okmány
birtokosának családi és utónevérõl (ideértve a
születési családi és utónevet is), az érintett
arcképmásáról és saját kezû aláírásáról
162. Ideiglenes útlevél kiállítása, leadása
163. Diplomata útlevél kiállítása
164. Külügyi szolgálati útlevél kiállítása
165. Szolgálati útlevél kiállítása, kiállítása iránti
kérelem elutasítása, visszavonása
166. Hajós szolgálati útlevél kiállítása, kiállítása iránti
kérelem elutasítása, visszavonása
167. Külföldre utazási korlátozás bejegyzése, törlése
168. A mozgásában korlátozott személy parkolási
igazolványának kiadása, meghosszabbítása,
visszavonása, cseréje, pótlása, nyilvántartása
Nyugdíjjal kapcsolatos ügyek
169. Szolgálati idõ elismerési kérelem
170. Öregségi típusú nyugdíjak iránti igény
bejelentése, elbírálása, folyósítása
171. Szülõi nyugdíj iránti igény bejelentése,
elbírálása, folyósítása
172. Özvegyi nyugdíj igény bejelentése, elbírálása,
megállapítása, folyósítása
173. Árvaellátás iránti igény bejelentése, elbírálása,
folyósítása
174. Igénybejelentés kivándorolt illetõleg külföldön
élõ vagy tartózkodó személyek részére nyugdíj
elbírálásához
175. Rehabilitációs járadék iránti igény bejelentése,
elbírálása, folyósítása
176. Rokkantsági nyugdíj iránti igény bejelentése,
elbírálása, folyósítása
177. Kérelem a saját jogú nyugellátás összegének
0,5 százalékos emeléséhez
178. Igénybejelentés baleseti hozzátartozói
ellátások elbírálásához
179. Igénybejelentés az egyes tartós
szabadságkorlátozást elszenvedettek részére
(saját jogon)
180. Igénybejelentés az egyes tartós idõtartamú
szabadságkorlátozást elszenvedettek részére
túlélõ házastársként járó juttatáshoz
181. Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági
alapon történõ megállapításához; emeléséhez
182. Egyszeri segély folyósítása (nyugellátásban
részesülõ személy részére)
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BM

2012. december 31.

x

BM
BM
BM
BM

2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.

x

BM

2012. december 31.

BM
NFM

2012. december 31.
2012. október 31.

EMMI
EMMI

2012. december 31.
2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.
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183. Fizetéskönnyítési, tartozásmérséklési, tartozás
elengedési kérelem (A nyugdíjbiztosítási
igazgatási szerv visszafizetésre, megtérítésre
vonatkozó határozatában elõírt fizetési
feltételek könnyítésére irányuló kérelem)
184. Adatkérés a nyugdíjbiztosítás által
nyilvántartott adatokról
185. Kérelem hatósági bizonyítvány kiadására
186. Kérelem a Csõdtv. 53. § (2), a Ctv. 112. § (2)
bekezdése, illetve a Ctv. 1. számú
mellékletének V. pont 1/e. alpontja szerinti
igazolás kiadásához
187. Nyilatkozat az elhalálozás hónapjára megilletõ
ellátás kifizetéséhez
188. Nyilatkozat a jogosult ellátásának belföldi
hitelintézet átutalási betétszámlájára
(bankszámlájára), vagy EGT tagállam területén
élõk által megjelölt valamely tagállamban
vezetett átutalási betétszámlára történõ
utalására
189. Adatokban bekövetkezett változások
bejelentése
190. Állapotrosszabbodás bejelentése
Házassági ügyek
191. Házassági és bejegyzett élettársi kapcsolat
anyakönyvezése
192. Nem magyar állampolgár házasságkötése és
bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése
Magyarországon
193. Tanúsítvány kiállítása magyar állampolgár,
Magyarországon élõ menekült és hontalan
személy külföldön történõ házasságkötéséhez,
bejegyzett élettársi kapcsolata létesítéséhez
194. Kiskorú házasságkötésének engedélyezése
195. Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésének engedélyezése hivatali
helyiségen kívül
196. Házassági névviselési forma módosítása
197. Születési és házassági név megváltoztatása
Egészségbiztosítási ellátások
198. Táppénz igény benyújtás, elbírálása
199. Gyermekápolási táppénz igény benyújtása,
elbírálása
200. Baleseti táppénz igény benyújtása, elbírálása
201. Üzemi balesethez kapcsolódó jogosultság
érvényesítése
202. Igazolás kiállítása egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultságról
203. Egészségbiztosítási ellátásra jogosult
személyek bejelentése
204. Engedélyezett külföldi gyógykezelés
205. Magyarországon forgalombahozatali
engedéllyel nem rendelkezõ készítmények
árához nyújtott egészségbiztosítási támogatás
206. Rehabilitációs ellátások /szanatóriumi ellátás

Ügyet szabályozó jogszabály
Kormány elé terjesztéséért
felelõs minisztérium

Ügyet szabályozó jogszabály
Kormány elé terjesztésének
határideje

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI
EMMI

2012. december 31.
2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

KIM

2012. december 31.

KIM

2012. december 31.

KIM

2012. december 31.

EMMI
KIM

2012. december 31.
2012. december 31.

KIM
KIM

2012. december 31.
2012. december 31.

EMMI
EMMI

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

EMMI
EMMI

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI
EMMI

2012. december 31.
2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.
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207. Otthoni szakápolás, hospice
208. Természetbeni ellátások méltányossági alapú
támogatása
209. Méltányosságból adható egyszeri segély
igénylése, elbírálása
210. Tartozásigazolás magánszemélyeknek
tb-befizetésekrõl
211. Utazási költségtérítés egészségügyi ellátás
igénybevétele kapcsán
212. Sajátos nevelési igényû gyerek utazási
költségtérítésének igénylése, elbírálása
213. Korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztõ
felkészítést nyújtó intézmény igénybevételével
kapcsolatban felmerült utazási költség
megtérítéséhez kapcsolódó eljárás és a
jogosultsági szabály
Halálozás, öröklés
214. Haláleset anyakönyvezése
215. Társadalombiztosítási ellátás hagyatékként
való kiutalása
Állampolgárság, bevándorlás
216. Állampolgárság igazolása hivatalos
megkeresésre
217. Tartózkodási engedély kiállítása
218. Nemzeti letelepedési engedély kiállítása
219. Egyszerûsített honosítási, visszahonosítás
220. Honosítási, visszahonosítási kérelem
221. Honosításhoz, visszahonosításhoz kapcsolt
névmódosítási kérelem
222. Magyar állampolgárság megszerzésére
irányuló nyilatkozat
223. Magyar állampolgárság visszaszerzésére
irányuló nyilatkozat
224. Lemondás magyar állampolgárságról
225. Állampolgársági bizonyítvány iránti kérelem
226. Magyar igazolvány / Magyar hozzátartozói
igazolvány kiállítása; adatváltozásának
átvezetése; pótlása, visszavonása
227. Pótfüzet kiállítása, cseréje, a
magyarigazolvánnyal és magyar hozzátartozói
igazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezmények
igénybevételére
Horizontális téma (több eljárásban jogszabály
által elõírt kötelezõ elem)
228. Aláírási címpéldány

Ügyet szabályozó jogszabály
Kormány elé terjesztéséért
felelõs minisztérium

Ügyet szabályozó jogszabály
Kormány elé terjesztésének
határideje

EMMI
EMMI

2012. december 31.
2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

NGM

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

EMMI

2012. december 31.

KIM
NGM

2012. december 31.
2012. december 31.

KIM, BM

2012. október 31.

BM
BM
KIM
KIM, BM
KIM, BM

2012. december 31.
2012. december 31.
2012. október 31.
2012. október 31.
2012. október 31.

KIM, BM

2012. október 31.

KIM, BM

2012. október 31.

KIM, BM
KIM, BM
KIM

2012. október 31.
2012. október 31.
2012. december 31.

KIM

2012. december 31.

KIM

2012. augusztus 31.
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A Kormány 1438/2012. (X. 11.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,
a) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség igazgatási szervezetei között a kormánybiztos
tevékenységét segítõ titkárság mûködtetésének fedezetére 409 776 ezer forint bázisba épülõ átcsoportosítását
rendeli el a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím
javára az 1. melléklet szerint,
b) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség között a kormányzati honlapok egységes
szerkezetének és arculatának kialakítása, fejlesztése, ezek tartalmának koordinációja, valamint a külföldre irányuló
kormányzati kommunikációval kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása érdekében 600 000 ezer forint
egyszeri jellegû átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Célelõirányzatok alcím, 9. Összkormányzati kommunikációhoz
kapcsolódó feladatok jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1.
Miniszterelnökség cím javára a 2. melléklet szerint;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
Határidõ:
azonnal
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a Miniszterelnökség
és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium között az olimpikonok hivatalos állami köszöntése kapcsán a „Gyulai
István Memorial Atlétikai Nagydíj” szervezését ellátó társaságnál keletkezett veszteség mérséklésére 24 500 ezer forint
egyszeri jellegû átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 2. Fejezeti kezelésû
elõirányzatok cím, 3. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Célelõirányzatok alcím, 7. Nemzeti és kiemelt ünnepek,
egyéb rendezvények, események támogatása jogcímcsoport javára a 3. melléklet szerint;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a Miniszterelnökség
és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium között a ReGeneráció Kormányzati Karrier Expo megrendezésének
költségeihez 30 000 ezer forint egyszeri jellegû átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 2. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 3. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet X.
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Célelõirányzatok alcím, 1.
KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára a 4. melléklet szerint.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XI.

X.

1

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

1

1
2
3

1
2
3

Jogcím
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csop.
név

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport elĘir.
név név név
száma szám

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

ElĘir.
csop.
név

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport elĘir.
név név név
száma szám

Jogcím
csop.
név

1 példány
1 példány
2 példány

Állami SzámvevĘszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

Kiemelt elĘirányzat
neve

KIADÁSOK

teljesítményarányos
egyéb

Az elĘirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
idĘarányos

Kiemelt elĘirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt elĘirányzat
neve

BEVÉTELEK

409 776

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I. negyedév

I.n.év

409 776

-409 776

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

10 054
2 645
397 077

-10 054
-2 645
-397 077

Módosítás
(+/-)

II. né.

II. n.év

174 902

-174 902

A módosítás
következĘ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás
következĘ
évre
áthúzódó
hatása

11 613
3 066
160 223

-11 613
-3 066
-160 223

A módosítás
következĘ
évre
áthúzódó
hatása

III. né.

III.n.év

IV.né.
409 776

IV.n.év

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
száma

ezer forintban

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
száma

ezer forintban

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
száma

ezer forintban

•

1 példány

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következĘ év költségvetésébe beépülĘ
Foglalkoztatottak létszáma (fĘ) - idĘszakra

1

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
név

MAGYAR KÖZLÖNY

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet

294502

XI.

X.

ÁHT.
Fejezet Cím Alcím
egyedi
szám szám szám
azonosító

000505

Jogcím
csop.
szám

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következĘ év költségvetésébe beépülĘ

ÁHT.
Fejezet Cím Alcím
egyedi
szám szám szám
azonosító

Jogcím
csop.
név

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport elĘir.
név név név
száma szám

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következĘ év költségvetésébe beépülĘ
Az összetartozó elĘirányzatváltozásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

294502

000505

ÁHT.
Fejezet Cím Alcím
egyedi
szám szám szám
azonosító

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

1. melléklet az 1438/2012. (X. 11.) Korm. határozathoz

22694
2012. évi 134. szám

XI.

1

20

2

9

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

1

3

3

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport elĘir.
név név név
száma
szám

1

20

2

9

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

1 példány

1 példány
1 példány
2 példány

Állami SzámvevĘszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

Kiemelt elĘirányzat
neve

KIADÁSOK

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

ElĘir.
csop.
név

Kiemelt elĘirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt elĘirányzat
neve

BEVÉTELEK

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
CélelĘirányzatok
Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport elĘir.
név név név
száma
szám

Jogcím
csop.
név

teljesítményarányos
egyéb

Az elĘirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
idĘarányos

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Foglalkoztatottak létszáma (fĘ) - idĘszakra

XI.

X.

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet

294502

296691

ÁHT.
egyedi
azonosító

ÁHT.
egyedi
azonosító

Jogcím
csop.
név

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
CélelĘirányzatok
Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok
MĦködési költségvetés
Dologi kiadások
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség
MĦködési költségvetés
Dologi kiadások

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport elĘir.
név név név
száma
szám

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Az összetartozó elĘirányzatváltozásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

294502

296691

X.

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

600 000

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I. negyedév

I.n.év

600 000

-600 000

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

600 000

-600 000

Módosítás
(+/-)

II. né.

II. n.év

A módosítás
következĘ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás
következĘ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás
következĘ
évre
áthúzódó
hatása

III. né.

III.n.év

IV.né.
600 000

IV.n.év

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
száma

ezer forintban

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
száma

ezer forintban

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
száma

ezer forintban

•

ÁHT.
egyedi
azonosító

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

2. melléklet az 1438/2012. (X. 11.) Korm. határozathoz

MAGYAR KÖZLÖNY
2012. évi 134. szám

22695

Jogcím
szám

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport elĘir.
név
név név
száma
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport elĘir.
név
név név
száma
szám

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

2

20

3

2

7

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt elĘirányzat
neve

KIADÁSOK

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

ElĘir.
csop.
név

1 példány
1 példány
2 példány

Állami SzámvevĘszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

teljesítményarányos
egyéb: azonnal

Az elĘirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
idĘarányos
24 500

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I. negyedév

I.n.év

-24 500

24 500

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

-24 500

24 500

Módosítás
(+/-)

II. né.

II. n.év

A módosítás
következĘ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás
következĘ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás
következĘ
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban

III. né.

III.n.év

24 500

IV.né.

IV.n.év

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
száma

ezer forintban

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
száma

ezer forintban

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
száma

•

1 példány

Kiemelt elĘirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt elĘirányzat
neve

BEVÉTELEK

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
CélelĘirányzatok
Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Fejezeti általános tartalék

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport elĘir.
név
név név
száma
szám

Jogcím
csop.
név

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Foglalkoztatottak létszáma (fĘ) - idĘszakra

XI.

X.

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

20

Jogcím
csop.
szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet

296668

240801

ÁHT.
egyedi
azonosító

ÁHT.
egyedi
azonosító

X.

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
2
CélelĘirányzatok
240801
7
Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása
1
MĦködési költségvetés
5
Egyéb mĦködési célú kiadások
Miniszterelnökség
XI.
2
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
296668
3
Fejezeti általános tartalék
1
MĦködési költségvetés
5
Egyéb mĦködési célú kiadások
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Az összetartozó elĘirányzatváltozásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

ÁHT.
egyedi
azonosító

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

3. melléklet az 1438/2012. (X. 11.) Korm. határozathoz

22696
2012. évi 134. szám

Jogcím
szám

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport elĘir.
név
név név
száma
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport elĘir.
név
név név
száma
szám

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

2

20

3

2

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt elĘirányzat
neve

KIADÁSOK

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

ElĘir.
csop.
név

1 példány

1 példány
1 példány
2 példány

Állami SzámvevĘszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

Kiemelt elĘirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt elĘirányzat
neve

BEVÉTELEK

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
CélelĘirányzatok
KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Fejezeti általános tartalék

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport elĘir.
név
név név
száma
szám

Jogcím
csop.
név

teljesítményarányos
egyéb: azonnal

Az elĘirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
idĘarányos

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Foglalkoztatottak létszáma (fĘ) - idĘszakra

XI.

X.

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet

296668

232292

ÁHT.
egyedi
azonosító

ÁHT.
egyedi
azonosító

20

Jogcím
csop.
szám

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
2
CélelĘirányzatok
232292
1
KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
1
MĦködési költségvetés
5
Egyéb mĦködési célú kiadások
Miniszterelnökség
XI.
2
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
296668
3
Fejezeti általános tartalék
1
MĦködési költségvetés
5
Egyéb mĦködési célú kiadások
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Az összetartozó elĘirányzatváltozásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

X.

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

30 000

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I. negyedév

I.n.év

-30 000

30 000

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

-30 000

30 000

Módosítás
(+/-)

II. né.

II. n.év

A módosítás
következĘ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás
következĘ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás
következĘ
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban

III. né.

III.n.év

30 000

IV.né.

IV.n.év

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
száma

ezer forintban

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
száma

ezer forintban

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
száma

•

ÁHT.
egyedi
azonosító

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

4. melléklet az 1438/2012. (X. 11.) Korm. határozathoz

MAGYAR KÖZLÖNY
2012. évi 134. szám

22697

22698

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 134. szám

A Kormány 1439/2012. (X. 11.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Belgrádi Magyar Ház
alapításához 900,0 millió forint 1. melléklet szerinti, egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt
rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet,
12. Balassi Intézet cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések
cím terhére.
Felelõs:
átcsoportosításért: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Felelõs:

Határidõ:

elszámolásért és a visszafizetési kötelezettség teljesítéséért:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
2013. június 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XI.

X.

12

5

X.

12

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Balassi Intézet

Cím
név

Alcím
név

Előir.
csop.
név
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Előir.
csop.
név

Előir.
csop.
név

Összesen

Kiemelt előirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt előirányzat
neve

BEVÉTEL

Működési Költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
egyéb: azonnal
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

260256

Cím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport előir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
név

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

1

Alcím
név

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Balassi Intézet

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport előir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

297102
3
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

260256

Cím
név

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

900,0

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I.n.év

900,0

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

900,0

900,0

Módosítás
(+/-)

II. n.év

III.n.év

900,0

IV.n.év

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

•

ÁHT
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport előir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

XI. Miniszterelnökség
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

1. melléklet az 1439/2012. (X. 11.) Korm. határozathoz

MAGYAR KÖZLÖNY
2012. évi 134. szám

22699

22700

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 134. szám

A Kormány 1440/2012. (X. 11.) Korm. határozata
a MÁV vasúti dolgozóinak 2011–2013. években történõ pénzügyi ösztönzésérõl szóló
1447/2011. (XII. 21.) Korm. határozat elõírásainak 2012. évi teljesítésérõl
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 4. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 6. A MÁV-csoport dolgozóinak
ösztönzése jogcímcsoport létrehozását;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
2. az Áht. 21. § (6) bekezdése alapján a MÁV dolgozók ösztönzése céljából 2000,0 millió forint 1. melléklet szerinti
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Kvtv.
1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos
kiadások cím, 4. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 6. A MÁV-csoport dolgozóinak ösztönzése jogcímcsoport
javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére;
Felelõs:
átcsoportosításra: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Felelõs:
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. november 30.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pontban megjelölt forrást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján
biztosítsa a MÁV Zrt. részére, a MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt., a MÁV-GÉPÉSZET Zrt., valamint a MÁV-TRAKCIO Zrt. minden
olyan vasúti dolgozójának egyenlõ mértékû pénzügyi ösztönzésére (járulékaival, közterheivel együtt számítva), akik
2007. december 31. napjától a kifizetés napjáig a fenti munkáltatók valamelyikével folyamatos munkaviszonyban
álltak, kivéve azokat, akik az érintett társaságoknál mûködtetett prémiumrendszer hatálya alá tartoznak.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XLIII.

XI.

2

3

4

6

1 példány
1 példány

2 példány

Nemzetgazdasági Minisztérium

1 példány

Kiemelt elĘirányzat neve

KIADÁSOK

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
A MÁV-csoport dolgozóinak ösztönzése

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

teljesítményarányos
egyéb: AZONNAL

2 000,0

Az elĘirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
idĘarányos

a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Állami SzámvevĘszék
Magyar Államkincstár

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

334695

297102

ElĘir. Kiemelt
ElĘir.
csoport elĘir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím csop.
szám
szám
név
név név csoport név
név
név

A módosítás jogcíme

2 000,0

III. negyedév IV. negyedév

A módosítás
következĘ
A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat száma
évre
áthúzódó
hatása

I. negyedév II. negyedév

2 000,0

-2 000,0

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel !

•

Államházháztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím
egyedi
szám szám szám csoports szám
azonosító
zám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

1. melléklet az 1440/2012. (X. 11.) Korm. határozathoz

MAGYAR KÖZLÖNY
2012. évi 134. szám

22701

22702

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 134. szám

A Kormány 1441/2012. (X. 11.) Korm. határozata
a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. alapításához, illetve mûködéséhez szükséges forrás
biztosítása érdekében szükséges elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány egyetért a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. alapításához, illetve mûködéséhez szükséges
forrás biztosításával, melynek érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdése alapján
450,0 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím, 4. Állami
tulajdoni részesedések növekedését eredményezõ kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím kiadási elõirányzat javára, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím,
2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím, 3. Egyéb vagyonkezelési kiadások jogcímcsoport terhére.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XLIII.

2

2

2

1

3

4

1 példány
1 példány

2 példány

Nemzetgazdasági Minisztérium

1 példány

Kiemelt elĘirányzat neve

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Egyéb vagyonkezelési kiadások

teljesítményarányos
egyéb: AZONNAL

Az elĘirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
idĘarányos
450,0

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegĦ kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményezĘ kiadások
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

1

Állami SzámvevĘszék
Magyar Államkincstár

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

278434

296335

XLIII.

ElĘir. Kiemelt
ElĘir.
csoport elĘir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím csop.
szám
szám
név
név név csoport név
név
név

450,0

III. negyedév IV. negyedév

A módosítás
következĘ
A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat száma
évre
áthúzódó
hatása

I. negyedév II. negyedév

-450,0

450,0

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel !

•

Államházháztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím
egyedi
szám szám szám csoports szám
azonosító
zám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

1. melléklet az 1441/2012. (X. 11.) Korm. határozathoz

MAGYAR KÖZLÖNY
2012. évi 134. szám

22703

22704

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 134. szám

A Kormány 1442/2012. (X. 11.) Korm. határozata
az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0010 azonosító számú („Térségi elérhetõség javítása a 3401. jelû úton”
címû) és az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0011 azonosító számú („Térségi elérhetõség javítása a 3831. jelû
és 4145. jelû utakon”) címû projektek támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint
a) az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0010 azonosító számú, „Térségi elérhetõség javítása a 3401. jelû úton” címû, és
b) az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0011 azonosító számú, „Térségi elérhetõség javítása a 3831. jelû és 4145. jelû utakon”
címû,
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatokat,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projektek támogatási szerzõdéseinek – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális
Fejlesztési Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

ÉAOP-3.1.1-11-2012-0010 Térségi elérhetõség
javítása a 3401. jelû úton

Támogatást igénylõ neve
Magyar Közút Nonprofit
Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Projekt megnevezése

ÉAOP-3.1.1-11-2012-0011 Térségi elérhetõség
javítása a 3831. jelû és
a 4145. jelû utakon

Konstrukció kódja

1. melléklet az 1442/2012. (X. 11.) Korm. határozathoz

100%

100%

1 819 755 582

A projekt a 3401. jelû út
16,66 km hosszban
történõ felújítását
tartalmazza.

A projekt a 4145. jelû és
3831. jelû utak 14,34 km
hosszban történõ
felújítását tartalmazza.

Projekt rövid bemutatása

2012. évi 134. szám

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási szolgáltatást nyújtó gazdálkodó
szervezetekkel folytatott egyeztetést követõen, ha
bármilyen kapcsolódó kivitelezés szükséges, akkor
annak a feladatrésznek (pl. peronépítés)
megkezdéséig az arra vonatkozó engedélyt szerezze
meg a pályázó, vagy kérje meg az engedélyezõ
hatóság arról szóló nyilatkozatát, hogy a beruházás
nem engedélyköteles tevékenység. Az engedélyeket,
illetve a hatóság nyilatkozatát legkésõbb az elsõ
kifizetési kérelem benyújtásáig szükséges benyújtani
a közremûködõ szervezet részére.

A felújítással érintett szakaszon, több helyen a
buszmegállók kijelölése a burkolaton felfestéssel
került megtervezésre (0+937, 1+029, 2+395, 2+459,
2+682 és a 2+728 kilométerszelvény térségében),
amely megállóhelyekhez nem tervezik buszperon
kialakítását. Az utasok kényelme érdekében az ÚT
2-1.212 jelû, „A közúti közösségi közlekedés
(tömegközlekedés) pályáinak, utas- és jármûforgalmi
létesítményeinek tervezése” címû útügyi mûszaki
elõírásban foglaltaknak megfelelõen szilárd burkolat,
peron és – ha lehetséges – járdakapcsolat kialakítása
szükséges. Ezért a támogatási szerzõdés
megkötéséig a pályázónak szükséges a 3401. jelû
közúton autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási szolgáltatást nyújtó gazdálkodó
szervezetekkel és az érintett önkormányzatokkal,
illetve a tervezõvel ismételt egyeztetést lefolytatni a
szilárd burkolatú peronok mûszaki tartalmára
vonatkozóan, amelynek eredményeképpen – ha
szükséges – az utazók igényeinek megfelelõen a
tervezett fejlesztés mûszaki tartalmának módosítása
szükséges. A támogatási szerzõdés megkötését
megelõzõen a lefolytatott ismételt egyeztetések
dokumentációját szükséges benyújtani.
A feltétel alapján megvalósuló tervezési és építési
többletköltségek a tartalékkeret terhére
elszámolhatók.

Támogathatóság feltételei

•

2 755 499 533

Támogatás intenzitása

Projekt támogatási
összege (Ft)

MAGYAR KÖZLÖNY

22705

22706

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 134. szám

A Kormány 1443/2012. (X. 11.) Korm. határozata
a NYDOP-4.3.1/A-11-2012-0006 azonosító számú („Térségi elérhetõség javítása a 7343. j. és 6835. j.
utakon” címû) projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a NYDOP-4.3.1/A-11-2012-0006 azonosító számú, „Térségi elérhetõség javítása a
7343. j. és 6835. j. utakon” címû, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerzõdésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi
Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Projekt megnevezése

Támogatást igénylõ neve

NYDOP-4.3.1/A-11- Térségi elérhetõség Magyar Közút
2012-0006
javítása a 7343. j. és Nonprofit
6835. j. utakon
Zártkörûen
Mûködõ
Részvénytársaság

Konstrukció kódja

1. melléklet az 1443/2012. (X. 11.) Korm. határozathoz

1 235 817 718

Projekt támogatási
összege (Ft)

100%

Támogatás intenzitása

A projekt a 7343. és
a 6835. j. utak
5,1 km hosszban
történõ felújítását
tartalmazza.

Projekt rövid bemutatása

1. 6835. j. út: a KA/270-2/2010
engedélyben foglalt pályaszerkezet
4+6 cm aszfaltréteg építését
engedélyezi, a tervdokumentáció viszont
4+7 cm vastagságú aszfaltréteg építését
tartalmazza. Az eltérések tisztázása
szükséges.
2. 7343. j. út: a Magyar Telekom
közmûegyeztetési és közmûkezelõi
jegyzõkönyv érvényessége 2012.09.30.,
a dokumentum meghosszabbítása
szükséges.

Támogathatóság feltételei

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2012. évi 134. szám

22707

22708

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 134. szám

A Kormány 1444/2012. (X. 11.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0007 azonosító számú („A szécsényi agglomeráció szennyvíztisztításának
fejlesztése” címû) projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0007 azonosító számú, „A szécsényi agglomeráció
szennyvíztisztításának fejlesztése” címû, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerzõdésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi
Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEOP-1.2.0/09-112012-0007

Konstrukció kódja

A szécsényi
agglomeráció
szennyvíztisztításának fejlesztése

Projekt megnevezése

1. melléklet az 1444/2012. (X. 11.) Korm. határozathoz

Szécsényi
Szennyvízagglomerációs
Önkormányzati
Társulás

Támogatást igénylõ neve

1 058 254 885

Projekt támogatási
összege (Ft)

84,98%

Projekt támogatási
intenzitása

A projekt keretében
20555 lakos
szennyvizének
megfelelõ tisztítása
valósul meg.
2 x 1000 m3/d
hidraulikai
kapacitású, ciklikus
technológiájú
szennyvíztisztítási
vonal létesül, a
szennyvíztisztító
telep biológiai
kapacitása 15000
lakos-egyenérték
(LE) kapacitásról
24000 LE
kapacitásra
változik.

Projekt rövid bemutatása

A tenderdokumentáció elkészítése során
az engedélyben elõírt szigorúbb
határértékeket kell figyelembe vennie
a kedvezményezettnek.

Támogathatóság feltételei
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A Kormány 1445/2012. (X. 11.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Bucsa Község szennyvízcsatornázása” címû)
projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú, „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása” címû, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerzõdésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi
Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEOP-1.2.0/09-112012-0009

Konstrukció kódja

Bucsa Község
szennyvízcsatornázása

Projekt megnevezése

1. melléklet az 1445/2012. (X. 11.) Korm. határozathoz

Bucsa Község
Önkormányzata

Támogatást igénylõ neve

1 113 976 543

Projekt támogatási
összege (Ft)

84,73%

Projekt támogatási
intenzitása
Támogathatóság feltételei

A projekt keretében Jogerõs vízjogi engedély benyújtása
2394 lakos
a Közremûködõ Szervezethez.
életminõsége javul
a megfelelõ
szennyvíztisztítás
megvalósításával
Bucsa Község
területén.
A tervezett
szennyvíztisztító
telep hidraulikai
kapacitása 200
m3/d, biológiai
kapacitása 2150
lakos egyenértékre
(LE). A tervezett
bekötések száma
1010.

Projekt rövid bemutatása
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A Kormány 1446/2012. (X. 11.) Korm. határozata
a KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú („Nyíregyháza-Borbánya bezárt
hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” címû) projekt támogatásának
jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú, „Nyíregyháza-Borbánya
bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” címû, egymilliárd forintot meghaladó
támogatási igényû projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerzõdésének a – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi
Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEOP-2.4.0/B/2F/
10-11-2012-0004

Konstrukció kódja

NyíregyházaBorbánya bezárt
hulladéklerakó
szennyezés
lokalizálása,
szennyezés
csökkentése

Projekt megnevezése

1. melléklet az 1446/2012. (X. 11.) Korm. határozathoz

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Támogatást igénylõ neve

1 599 422 751

Projekt támogatási
összege (bruttó Ft)

100%

Támogatás intenzitása

A projekt célja
a bezárt települési
szilárdhulladéklerakó területén és
környezetében
feltárt szennyezés
további
terjedésének
meggátolása és
a már elszennyezett
felszín alatti víz (D)
kármentesítési
célállapot
határértékig
történõ
megtisztítása,
valamint
a hulladéktest
kezelése, illetve
bevédése.
A projekt
eredményeként
120 ezer m3
szennyezett felszín
alatti víz kerül
megtisztításra és
567 ezer m3
hulladék kerül
kezelésre, illetve
bevédésre.

Projekt rövid bemutatása

A Támogatási Szerzõdésben rögzítendõ
feltételek:
1. A projektgazda dolgozzon ki részletes
kockázatkezelési stratégiát arra
vonatkozóan, hogy
1.1. ha a víztisztítás nem mûködtethetõ
a tervezett kapacitással, valamint
1.2. az ismeretlen összetételû hulladék
eddig vízzel nem érintkezõ egyéb
részeivel is érintkeznek a terület felszín
alatti vizei,
akkor a pályázó milyen további lépéseket
tervez annak érdekében, hogy a pályázat
célja elérhetõvé váljon, illetve, hogy
a fenntartási idõszaknak a részében
megvalósuló fitoremediációs szakasz
végén a kármentesítés elérje a tervezett
célokat. A kockázatkezelési stratégia
vegye figyelembe, hogy az I.
kármentesítési szakasz végén a kitermelõ
drének és kutak folyamatos leállítása
tervezett.
2. A projektgazda dolgozza ki részletesen
a II. fitoremediációs kármentesítési
szakaszra vonatkozó szakmai koncepciót.

Támogathatóság feltételei
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A Kormány 1447/2012. (X. 11.) Korm. határozata
az EKOP-1.2.1-07-2008-0001 azonosító számú [Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (KGR) címû]
projekt mûszaki tartalmának módosításáról
A Kormány
1. jóváhagyja az EKOP-1.2.1-07-2008-0001 azonosító számú, „Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (KGR)” címû projekt
támogatási szerzõdésének módosítását azzal, hogy a projekt mûszaki tartalmát azok a megvalósult – mindösszesen
4,45 milliárd forint értékû – projektelemek alkossák, amelyek a Magyar Államkincstár számára teljes körûen
hasznosultak, illetve hasznosíthatóak, és amelyek fenntartási idõszakbeli teljes körû fenntartására a Magyar
Államkincstár kötelezettséget vállal;
Felelõs:
a hasznosításra és a fenntartási kötelezettség vállalására a nemzetgazdasági miniszter
a Magyar Államkincstár útján
Határidõ:
azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok
Irányító Hatósága útján az 1. pontban foglaltak szerint, az ott meghatározott projektre vonatkozó támogatási
szerzõdés módosítása iránti intézkedéseket tegye meg;
Felelõs:
a nemzeti fejlesztési miniszter a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján
Határidõ:
2012. október 31.
3. megállapítja, hogy az 1. pontban megjelölt projekttel összefüggésben, amely projekt megvalósításához nemzeti
érdek fûzõdik, a kedvezményezettet – neki fel nem róható okból – az 1. pont szerint hasznosult vagy hasznosítható
projektelemekre felhasznált támogatási összegen felüli támogatás visszafizetésének kötelezettsége terheli;
4. a 3. pontban foglaltakra tekintettel egyetért azzal, hogy a visszafizetendõ támogatás és járulékai összegét
Magyarország központi költségvetésének XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatokból
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség finanszírozza.
Felelõs:
a nemzeti fejlesztési miniszter a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján
Határidõ:
2012. november 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1448/2012. (X. 11.) Korm. határozata
a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar)
és kapcsolódó felszíni beruházásai címû projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás
meghatározásáról
A Kormány a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai
címû projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósításának és a projektre megítélt, az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó
támogatás teljes felhasználásának érdekében úgy dönt, hogy
1. hozzájárul ahhoz, hogy a 2–7. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
elnöke Budapest Fõváros fõpolgármesterével a projekt megvalósításával összefüggésben a Támogatási Szerzõdés,
a Finanszírozási Szerzõdés és a Finanszírozási Szerzõdés Kiegészítõ Megállapodás módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról szóló szerzõdést – a szerzõdés szövegének Kormány általi elõzetes jóváhagyásával –
megkösse;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
2. állami és uniós finanszírozásra kötelezettséget kizárólag a projektre vállal, amelynek fõbb mûszaki elemei
a) a budapesti Kelenföldi pályaudvar és a Keleti pályaudvar közötti alagútpár létesítése,
b) az a) alpontban meghatározott alagútpárhoz kapcsolódó tíz új metróállomás szerkezetépítése és azok belsõ
beépítése,
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c)
d)
e)
f)
g)

3.

4.

5.
6.

7.

a Kelenföldi jármûtelep létesítése,
vágányépítési munkák az alagútban és a jármûtelepen,
az a)–d) alpontban meghatározottakhoz kapcsolódó felszíni létesítmények kialakítása,
a gördülõállomány beszerzése,
az energiaellátó-, a jelzõ-, a biztonsági- és a távközlési rendszereket magában foglaló integrált rendszer létesítése;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatos
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján a projekt valamennyi
kifizetésének elszámolhatósági vizsgálatát végezze el és az 1. pontban hivatkozott szerzõdéseket módosító és
egységes szerkezetbe foglaló szerzõdésben a finanszírozás rendje úgy kerüljön megállapításra, hogy a korábbi
automatikus támogatási rendszer – amely alapján minden uniós támogatásból nem kifizethetõ tétel állami forrásból
kerül finanszírozásra – szûnjön meg;
a 2015. július 31-ig meg nem valósult projektelemek, továbbá a 2015. július 31-ig ki nem egyenlített vállalkozói
követelések további finanszírozása kizárólag az 1. pontban meghatározott szerzõdés helyébe lépõ új szerzõdés
megkötésével lehetséges;
az állami finanszírozás folyósításának feltétele az 1. pont szerinti szerzõdésben rögzített önrész Budapest Fõváros
Önkormányzata általi biztosítása;
a projekt költségeinek Kohéziós Alap támogatás terhére történõ elszámolhatósága kezdõ idõpontját 2006. december
20. napjában állapítja meg;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
elrendeli a Budapest 4. számú metróvonal építése projekt állami finanszírozásának Magyarország éves központi
költségvetése XIX. Uniós fejlesztések fejezetébe elõirányzatként történõ betervezését oly módon, hogy az megfeleljen
a) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által – a nemzeti fejlesztési miniszter jóváhagyásával – meghatározott
ütemezésnek
b) az állami finanszírozás összege 2012. augusztus 1-tõl a projekt befejezéséig összességében nem lehet több
77 000 000 000 forintnál.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidõ:
folyamatos
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 125/2012. (X. 11.) ME határozata
a Magyarország és Törökország közötti szociális biztonsági egyezmény létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az
emberi erõforrások minisztere és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország és Törökország közötti szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: egyezmény)
létrehozásával;
2. felhatalmazom az emberi erõforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az emberi erõforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom az emberi erõforrások miniszterét és a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozását követõen az
egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

